Huishoudelijk reglement Buurthuis Spijker en Schardauw
Dit huishoudelijk reglement is publiek en regelt een aantal algemene zaken rond het buurthuis op
Spijker en Schardauw

Inleiding
Het buurthuis heeft als primair doel om buurtwerk te ondersteunen en sociale contacten op de wijk
Spijker en Schardauw en daarbuiten te stimuleren. Het buurthuis wordt beheerd door het Sociaal Huis
Kuurne waarbij de buurtwerker het eerste aanspreekpunt is. Buurtbewoners krijgen de ruimte om zelf
initiatieven te nemen die opengesteld worden naar de rest van de buurt.
Het buurthuis is een openbare ontmoetingsruimte. Het is daarom belangrijk dat elke buurtbewoner
zich er welkom kan voelen. Daarom verwachten we dat elke bezoeker respect toont voor andere
bezoekers, het personeel en de vrijwilligers. Racisme kan niet getolereerd worden.
Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het buurthuis. Iedereen die wil kan deze ploeg komen
versterken met inspraak, ideeën en actie!!
Net zoals in elke openbare ruimte kan er in het buurthuis niet gerookt worden.

Maaltijden & drank
·
·
·
·

·
·
·
·

Maaltijden en drank moeten altijd contant betaald worden
Op weekdagen kunnen maaltijden aan 5,5€ besteld worden
Maaltijden moeten de dag voordien – ten laatste tegen 16u – besteld worden bij de
buurtwerker op nummer 0473/36 77 62
Als je een bestelde maaltijd toch wil annuleren, dan moet dit voor 9u30. Anders zal deze toch
aangerekend worden. Personen met onbetaalde maaltijden door te late annulatie kunnen
geweigerd worden voor het gebruik van nieuwe maaltijden tot alles vereffend is.
1 drankje = 1€
Kraantjeswater is gratis
Tijdens bepaalde ontmoetingsmomenten kan koffie, soep of thee gratis voorzien worden
Tijdens de algemene openingsmomenten zijn geen alcoholische consumpties te verkrijgen

Personeel / vrijwilligers
·
·
·

Personeel en vrijwilligers mogen geen alcohol drinken tijdens hun werk
Water en koffie voor persoonlijk gebruik tijdens het werk is gratis. Andere zaken dienen
betaald te worden.
Vrijwilligers krijgen per prestatie een aantal drankbonnetjes en worden bedankt volgens de
afspraken die gemaakt werden in kader van het vrijwilligersbeleid van het Sociaal Huis
Kuurne.

Gebruik voor algemene activiteiten
·

·
·
·

·
·

Het buurthuis is een ruimte die ter beschikking van de bewoners staat.
Het buurthuis kan dus gebruikt worden om zelf activiteiten te organiseren, zolang deze
passen binnen de visie op buurtwerking en openstaan voor een publiek karakter hebben.
Deze afweging gebeurt steeds in overleg met de buurtwerker. Bijgevolg moet elke aanvraag
tot gebruik van het buurthuis moet dus aan de buurtwerker voorgelegd worden.
Activiteiten die niet worden toegelaten zijn activiteiten van commerciële en/of religieuze
aard. Ook activiteiten die de goede zeden schenden worden niet toegelaten.
Activiteiten kunnen wel voor een afgebakende doelgroep georganiseerd worden na akkoord
van de buurtwerker.
De organisator van activiteiten is verantwoordelijk voor een zorgzaam gebruik van het
buurthuis. Als er dranken genuttigd worden is de organisator verantwoordelijk voor een
stockopname en afrekening bij de buurtwerker.
De gebruiker moet het buurthuis en de onmiddellijke omgeving ervan in vrije, nette en
gebruiksklare staat achterlaten.
Breuk of diefstal wordt aangerekend

Private huur voor bewoners van Spijker en Schardauw
·
·
·
·
·

·
·
·

Elke huurder zal onderstaande voorwaarden ondertekenen
De zaal kan voorlopig enkel voor private redenen gehuurd worden door bewoners van
Spijker en Schardauw.
De private huur wordt beperkt tot 2x per jaar aan eenzelfde huurder/familie.
Algemene activiteiten hebben altijd voorrang op private activiteiten
Bij privé-huur gelden dezelfde uitsluitingen als voor algemene activiteiten:
o Activiteiten van commerciële of religieuze aard worden niet toegestaan, evenals
activiteiten die de goede zeden schenden.
Aanvraag tot private huur gebeurt bij de buurtwerker
Alle dranken worden verplicht afgenomen van het buurthuis, met uitzondering van koffie,
thee, wijn en cava.
Huurprijs:
De huurprijs bedraagt 25€ voor een half dagdeel en 50€ voor een volledige dag. Indien de
zaal niet correct wordt achtergelaten wordt een boete van minimaal 50€ aangerekend. De
boete kan verhoogd worden als de werkelijke kosten hoger oplopen.

·

·

Opkuis:
De gebruiker moet het buurthuis en de onmiddellijke omgeving ervan in vrije, nette en
gebruiksklare staat achterlaten.
o Breuk of diefstal wordt aangerekend
o Tafels en stoelen worden steeds gereinigd en afgedroogd
o De vloer wordt geveegd en gedweild
o Alle vuilniszakken en afval moeten verwijderd worden
o Handdoeken, dweils en schotelvodden worden meegebracht door de huurder.
Trekkers en emmers staan ter beschikking
Elke huurder verbindt zich er toe te zullen voldoen aan de voorschriften inzak SABAM.

·

·

Na 22u moet er buiten volledige stilte zijn (respect voor de buren). Zowel lawaai afkomstig
van muziek, gasten/bezoekers die buiten roken vallen onder de verantwoordelijkheid van de
huurder.
Controle:
Een vertegenwoordiger van het Sociaal Huis kan de infrastructuur ten allen tijde controleren
en moet bijgevolg toegang verleend worden.

