PARTYYARD CHECKLIST
Begin bij het begin, wanneer je deze punten definitief hebt kun je langzaamaan
uitbreiden
Voor wie is het feest? (zakelĳk, familie, vrienden of jezelf)

Wat is de reden voor het feestje? (een speciale gelegenheid of verjaardag)

Wanneer vind het feest plaats?

Waar vind het feest plaats?

Hoeveel gasten nodig je uit?

Wat voor soort feest is het? (ontbĳt, lunch, avondeten, dansen, presentatie,
buiten, binnen)
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Okay, nu heb je de basispunten op een rijtje. Met de volgende punten ga je je
feest invullen
Maak een lĳst met wie je allemaal uitnodigt

Zet de datum definitief vast in je agenda

Stuur je gasten een uitnodiging (via post, e-mail of mobiel)

Maak je menu/buffet in orde, inclusief drankjes

Maak een boodschappenlĳst (eten, drank, decoratie, servies, vuilniszakken,
schoonmaakmiddelen)

Kookschema: wat moet ruim van tevoren geprepareerd worden, eventueel
ingevroren. Wat kant-en-klaar gekocht kan worden of op de dag zelf
afgehaald ivm versheid. Een taart moet bĳvoorbeeld minimaal een week van
te voren besteld worden ivm drukte van de bakker

Wat voor materialen heb je allemaal nodig (huur stoelen, tafels, tafelkleden,
audioapparaten, extra kabels, boxen)
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Maak een lĳst met liedjes die je wil afspelen via Spotify bĳvoorbeeld of huur
een DJ in

Kĳk goed naar de verlichting. Maak gebruik van sierverlichting, hetzĳ
lampjes of kaarsen die goed afgeschermd zĳn

Maak zelf versiering, door bĳvoorbeeld een piñata op te hangen. Bloemen te
maken van papier of andere decoratie gebaseerd op het thema

Let erop dat je genoeg schoonmaakmiddelen hebt voordat je met het feest
begint en voor achteraf na het feestje

Zorg voor meer dan voldoende servies, zoals bordjes, bestek, bekers en
servetten

Vervoer, hoe komt iedereen op de locatie

Moet je de omgeving op de hoogte stellen van je feest, zoals de buren of
heb je een vergunning nodig voor een locatie om tot laat of buiten te feesten
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Tips en tricks waar je ook echt wat aan hebt :)

Een goede plek met hangers om alle jassen op te hangen en schoenen en
paraplu's neer te zetten

Extra ĳs maken, kant-en-klaar ĳs kun je ook vinden in de supermarkt,
ĳsemmers aanschaffen

Voldoende toiletpapier

Diverse soorten glazen voor bier, wĳn, prik, cocktails, thee en koffie

Verschillende soorten servies, zoals kleine vorkjes voor gebak, soeplepels,
opscheplepels, snĳmessen enz.

Buiten feest? Mugspray en citroenellakaarsen

Voldoende smaken thee en koffie. Koffiemelk en suiker

Peper en zout molens
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Drank van te voren al gekoeld

Wĳn- en bieropeners

Borrelhapjes voor op tafel, zoals; olĳven, pinda's, chips

Voldoende opgeladen batterĳ op je mobiel en foto/filmcamera

Voldoende vuilniszakken en afwasmiddel

Vlekkenverwĳderaars voor vlekken op kleding, bank, tapĳt enz.

Wat mis ik nog? Vul nu zelf wat je niet wilt missen
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