Reglement 't Buurthuis
1

De Dompelaar is ruimtebiedend voor alle Elsendorpse verenigingen.
Hiervoor wordt geen huur gevraagd.

2

Verenigingen die gebruik maken van De Dompelaar zijn zelf
verantwoordelijk voor de ruimte die zij gebruiken.
Deze ruimte dient schoon en opgeruimd te worden achtergelaten,
inclusief keuken en bar (vloerbedekking stofzuigen en linoleum
vegen).
De gehele accommodatie inclusief toiletten zuiver achter laten. Tafels
en stoelen terug brengen naar de ruimte waar ze horen.

3

Drank dient uitsluitend van ’t Buurthuis betrokken te worden.

4

Alle consumpties moeten worden vermeld op de daarvoor bestemde
barstaat (ook de consumpties van de vrijwilligers).

5

Afspraken voor bijeenkomsten in De Dompelaar dienen tijdig te
worden vastgelegd in Supersaas. Bij reserveringsproblemen kun je
Tonny van Boxtel (0492-351795) of Marleen Roël (06-51 91 53 78).
Vaste gebruikers genieten de voorkeur indien dit bekend is.

6

Groepen of verenigingen van buiten Elsendorp, evenals particulieren
die in ’t Buurthuis iets willen organiseren met het oogmerk winst te
maken, zullen hiervoor huur verschuldigd zijn.
Grote zaal
€ 50,00 per dagdeel
Kleine zaal
€ 25,00 per dagdeel
Vergaderzaal
€ 25,00 per dagdeel
Dorpshal
€ 25,00 per dagdeel
Lerarenkamer
€ 25,00 per dagdeel
Gymzaal helft
€ 10,00 per uur
Gymzaal heel *
€ 20,00 per uur
Theaterzaal inclusief podium
€ 100,00 per dagdeel
Theaterzaal inclusief podium en licht en geluid € 200,00 per dagdeel
Bedragen zijn exclusief personeelskosten.
Licht en geluid mag uitsluitend bediend worden door vrijwilligers van
De Dompelaar.
* Kinderfeestjes waarvan de jarige uit Elsendorp komt, mogen voor
€ 10,00 per dagdeel de gymzaal huren. In de gymzaal mogen geen
consumpties gebruikt worden. Deze mogen alleen in ’t Buurthuis
afgenomen en genuttigd worden.
Zogenaamde “vliegende winkels” zijn alleen toegestaan als er een
vergunning is verleend door Gemeente Gemert-Bakel. Afschrift van
deze vergunning dient overlegt te worden.
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7

Feestavonden: Verenigingen die elders hun accommodatie of hun
onderkomen hebben, kunnen in principe geen feestavonden
organiseren in ’t Buurthuis.
Het organiseren van particuliere feesten door particulieren, zoals
bruiloften en partijen, is niet toegestaan.

8

Etenswaren die in De Dompelaar geconsumeerd worden, dienen van
de plaatselijke ondernemers afgenomen te worden.

9

Bij grote activiteiten dienen evenementglazen gebruikt te worden.

10 Verenigingen moeten zelf hun materialen verzekeren tegen brand,
diefstal en dergelijke.
11 Uitleenmateriaal:
Voor alle Elsendorpse verenigingen zijn materialen te leen bij
’t Buurthuis, uiteraard steeds in goed overleg.
Particulieren en niet Elsendorpse verenigingen zijn de volgende
huurbedragen verschuldigd:
Huurprijzen:
Stoelen*
€ 0,25 per stuk per dag
Kop en schotel
€ 0,05 per stuk per dag
Bartafels*
€ 3,00 per stuk per dag
Koffie-warmhoud-kan
€ 5,00 per stuk per dag
Verhuur moet minimaal 1 week van tevoren bekend zijn bij
Tonny van Boxtel (0492-351795) of Wilma van der Wijst (0492351808).
* Dit zijn materialen die niet meer standaard in ’t buurthuis gebruikt
worden.
12 De Dompelaar wordt ter beschikking gesteld aan de plaatselijke
horeca, indien zij dat wenst, voor het organiseren van particuliere
bijeenkomsten.
Hiervoor is geen huur verschuldigd. De consumpties dienen van
’t Buurthuis afgenomen te worden.
13 Prijzen van consumpties zullen, indien nodig, worden bijgesteld aan
die van de plaatselijke horeca. Uitgangspunt is maximaal 25% onder
de horecaprijs.
14 Wanneer er alcoholische dranken geschonken worden, dient er altijd
iemand aanwezig te zijn met het diploma Sociale Hygiëne of Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik.
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15 Van elke vereniging die gebruik maakt van 't Buurthuis wordt verwacht
dat zij naar behoren koffie zetten. Gezette, maar niet genuttigde koffie
moet betaald worden.
16 Verenigingen mogen een toeslag op de consumptieprijs zetten, waarbij
de toeslag ten gunste van de betreffende vereniging komt. Dit dient
vooraf met de beheercommissie besproken te worden.
17 Als men gebruik maakt van tapbier, dient men bij 't Buurthuis de
vaten af te nemen (de op de barstaat vermelde prijs per glas komt in
dit geval te vervallen). Aangebroken vaten worden door 't Buurthuis
niet teruggenomen.
18 Mochten er onverhoopt beschadigingen aan De Dompelaar of inboedel
ontstaan, meld dit dat meteen bij Toon Kanters (06-18 69 99 97).
19 De organiserende partij is verantwoordelijk voor en dient toezicht te
houden op de mensen die in het gebouw De Dompelaar aanwezig zijn.
20 In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het Bestuur van
de Stichting Dorpsoverleg Elsendorp.
21 Met deze versie vervallen alle voorgaande versies van dit reglement.
22 Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting
Dorpsoverleg Elsendorp d.d. ………….
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