
  
      Volumebeleid S.C.C. Den Bolder Waspik 

 

 
 
Geachte gasten en gebruikers van S.C.C. Den Bolder,  

In het moderne uitgaansleven lopen veel mensen gehoorschade op. Circa 300.000 
Nederlandse jongeren hebben al gehoorschade. En ieder jaar komen er 20.000 bij. 
S.C.C. Den Bolder wil een veilige omgeving bieden voor al onze activiteiten. Daarom 
hanteert S.C.C. Den Bolder per 1 januari 2020 het volgende volumebeleid; 

De gebruiker van onze zalen kan kiezen uit drie categorieën:  

1. Een beperkt muziekvolume, waarbij een gezellig groepsgesprek nog goed mogelijk is. 
Zolang men op één meter afstand nog met elkaar kan praten, behoort uw activiteit 
tot deze categorie 1.  

2. Er zijn ook activiteiten waarbij de muziekbeleving wel wat meer mag zijn dan alleen 
achtergrondmuziek. Daarbij blijft het volume onder de 87 dB(A) 2. Het publiek draagt 
bij activiteiten in deze categorie overwegend geen gehoorbescherming.  

3. De laatste categorie is voor het echte stevige werk (b.v. een popconcert). Het volume 
bedraagt bij deze activiteiten maximaal 102 dB(A) 2. S.C.C. Den Bolder zal in dit geval 
het publiek op de noodzaak van gehoorbescherming wijzen 3. Eenvoudige wegwerp-
oordopjes worden dan gratis ter beschikking gesteld. 
 

S.C.C. Den Bolder verzoekt u vriendelijk doch dringend dit beleid actief uit te voeren en uit 
te dragen. Bij iedere activiteit in categorie 2 of 3, dient u dit vooraf met het beheer van 
S.C.C. Den Bolder door te spreken. Het volume wordt steekproefsgewijs met een 
decibelmeting gecontroleerd 4.    
 
 
Hartelijke dank voor uw medewerking,  
  
Martin van Steijn, Voorzitter S.C.C. Den Bolder 

 
1 Het volume is dan max. ca. 70-80 dB(A). Decibelmetingen acht S.C.C. Den Bolder hierbij niet nodig.  
2 Bedoeld wordt Leq,15min < 87/102dB(A), nergens in de publieksruimte te overschrijden en gemeten in de aanwezigheid 

van het publiek. Dit is in lijn met het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector en RIVM advies 2017-0159 aan 
het Ministerie van VWS.  

3 Door middel van info pamfletten in onze foyer en toiletten. Den Bolder stelt deze ter beschikking.  
4 Decibelmetingen en beheersing van volume zijn primair de verantwoordelijkheid van de organisator en uitvoerenden  
   van een activiteit. Beheerders van Den Bolder kunnen een controlemeting uitvoeren. Deze meting is altijd leidend en  
   aanwijzingen m.b.t. volume dienen te worden opgevolgd.  


