HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Belangrijk: Dit document is geen statisch geheel. Niet dat we het elke week gaan wijzigen, maar het kan
gebeuren dat we door de ervaringen die we opdoen dit document aanpassen. Het is steeds de laatste versie
die van kracht is op het ogenblik van aankomst in onze Hoeve. De laatste versie is terug te vinden op onze
website www.centrumdehoevebokrijk.be

1. Verantwoordelijkheid van vzw OCB (de school)
•
•

•

De vzw OCB heeft zich volledig in orde gesteld met alle verplichte verzekeringen o.a.: brandverzekering
en burgerlijke aansprakelijkheid.
De vzw OCB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, noch voor enige andere schade
veroorzaakt aan de eigendommen toebehorend aan de groep of haar leden en bezoekers, of voor schade
of ongevallen ontstaan bij het gebruik van de ter beschikking gestelde lokalen/terreinen.
Bij werkzaamheden aan het water-, elektriciteits- of gasnet kan de school niet aansprakelijk gesteld
worden voor geleden schade en/of ongevallen ten gevolge van het niet werken van de nutsvoorzieningen .

2. Verzekeringen en andere verplichtingen van de groep
•
•
•
•

Elke groep sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor alle leden van de groep
(deelnemers, begeleiders, kookgroep,…).
Elke groep stelt zich (indien nodig) in orde met de reglementering omtrent de Sabam-rechten en de
rechten van ‘De Billijke Vergoeding.
Tevens zorgt de groep (indien nodig) voor de vergunning voor het schenken van alcoholische dranken.
Voor schade veroorzaakt aan eigendommen van de school of van haar aangestelde personen door
genodigden van de groep, wordt de groep verantwoordelijk gesteld.

3. Bereik- en beschikbaarheid van de schoolverantwoordelijke
•
•
•

Tijdens het verblijf/gebruik zijn de lokalen/terreinen onder toezicht van de schoolverantwoordelijke, hij is
altijd te bereiken via de eerder vermelde contactgegevens. Houd er echter rekening me dat hij niet altijd
onmiddellijk beschikbaar is. Respecteer zijn werk- en rusttijden.
De schoolverantwoordelijke (evenals de directie van het Sint-Jozefinstituut) is gemachtigd toezicht uit te
oefenen op het gebruik van het gebouw en heeft het recht om de lokalen te bezoeken.
Als hij vaststelt dat het gebouw niet gebruikt wordt voor de daartoe voorziene doeleinden, is hij
gemachtigd de toegang tot de lokalen/terreinen te ontzeggen.
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4. Mee te brengen door elke groep
•
•
•

Elke groep zorgt zelf voor een EHBO-koffer.
In geval van gebruik van een keuken voorziet de groep zelf in vaat- en handdoeken.
Bij gebruik van De Hoeve (overnachten) voorziet de groep:
o
onderlaken, slaapzak (of laken en deken) en kussensloop (matrasbeschermer is aanwezig);
o
onderhoudsproducten en ongebleekt onbedrukt toiletpapier
o
wasdraad en –knijpers
o
een deelnemers- en activiteitenlijst (zie veiligheid tijdens het verblijf)

5. Aankomst van de groep
•
•
•
•

De groep komt aan op het afgesproken tijdstip.
De groepsverantwoordelijke voorziet bij aankomst 1 uur om samen met de schoolverantwoordelijke een
aantal punten te overlopen.
De groepsverantwoordelijke controleert bij aankomst de toestand van het lokaal/de lokalen/het terrein en
meldt aan de schoolverantwoordelijke wanneer er zaken te kort of beschadigd zijn.
Voertuigen en/of aanhangwagens worden na het laden en lossen van eigen materiaal geparkeerd op de
daarvoor voorziene (of aangewezen) parkeerplaatsen.

6. Vertrek van de groep
•
•

De groep vertrekt op het afgesproken tijdstip.
Elke groep zorgt ervoor dat bij vertrek:
o
alle eigen materiaal uit de lokalen gehaald is en er geen verloren voorwerpen achterblijven;
o
alle ramen, deuren en nooduitgangen gesloten zijn;
o
alle nutsvoorzieningen afgesloten of uitgeschakeld zijn (de hoofdschakelaar van de elektriciteit mag
in geen geval uitgeschakeld worden; gebeurt dit toch, dan is eventuele schade voor de gebruiker).

7. Veiligheid tijdens het verblijf
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De vzw OCB heeft er voor gezorgd dat alle elektrische installaties gekeurd zijn en dat de
brandveiligheidsapparatuur volledig in orde is Deze kosten en ook de kosten van brandweerinspectie
blijven ten laste van de school.
Alle trappen, gangen en voorziene nooduitgangen worden vrijgehouden. Alle nooduitgangen mogen enkel
in geval van nood gebruikt worden. Het zijn geen extra in- en/of uitgangen.
Bij misbruik van veiligheidsmateriaal (o.a branddetectiesysteem, brandblusapparaten en branddekens)
wordt € 100,00 aangerekend, plus de rekening voor de herstelling en de eventueel aangerichte schade.
De verantwoordelijken van de groep zorgen er voor dat alle groepsleden zich verantwoordelijk gedragen;
d.w.z. dat o.a. jonge kinderen steeds onder toezicht staan.
Er mogen geen voorwerpen e.a. aan nutsleidingen (water, elektriciteit, centrale verwarming en
brandalarm) gehangen worden. Deze leidingen kunnen dan makkelijker loskomen of het te warm krijgen
wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Er geldt een rookverbod in alle lokalen en op het hele schoolterrein. Het spreekt voor zich dat er ook geen
sprake kan zijn van gebruik van drugs.
Elke vorm van open kampvuur is verboden op het hele schoolterrein.
Een eventuele barbecue/buitenkeuken mag geplaatst worden na goedkeuring door de
schoolverantwoordelijke. In elk geval moet hierbij de veiligheid van elk groepslid in acht genomen worden
(emmer water in nabijheid, eventueel zelf meegebrachte brandblusser, verharde ondergrond ver van bos
en bomen,…)
Bij de organisatie van een nachtspel verwachten we dat alle plaatselijk geldende voorschriften nageleefd
worden (eventueel politie van Genk verwittigen, …).
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•

Bij verblijf in De Hoeve:
o
is het voor de veiligheid en voor een juiste afrekening nodig dat wij over de juiste deelnemerslijst en
activiteitenlijst beschikken. De groepsverantwoordelijke moet de deelnemerslijst bij aankomst
afgeven aan de schoolverantwoordelijke. Deze lijst bevat namen, rijksregisternummers, adressen en
telefoonnummers (eventueel van ouders) van alle aanwezigen en maakt deel uit van de verklaring
‘Kamperen in de politiezone GAOZ’. De groep is tijdens het verblijf ook in het bezit van deze lijsten;
o
mag de groepsverantwoordelijke in geen geval meer personen laten overnachten dan het op de
deelnemerslijsten vermelde aantal;
o
mag het betonnen terras aan de slaapzaal in het hoofdgebouw enkel gebruikt worden als vluchtweg
in geval van nood;
o
slapen in elk in gebruik genomen gebouw (hoofdgebouw/bijgebouw) altijd begeleiders en
deelnemers/jongeren (o.a. omwille van toezicht en veiligheid).

8. Orde en netheid
•
•

•
•

Tijdens het gebruik van onze lokalen/terreinen staat de groep zelf in voor de nodige orde en netheid van
lokalen/terreinen en materialen.
De vzw OCB stelt de lokalen/terreinen en materialen proper ter beschikking van elke groep. Alle lokalen
zijn geschikt voor het dagelijks gebruik op school. Indien je deze schikking wil aanpassen naar jouw
wensen moet je hiervoor de nodige tijd en hulp voorzien. Als je wil dat wij dit voor jou doen dan rekenen
we hiervoor € 25,00 per gepresteerd werkuur aan. We verwachten dat we de lokalen bij het einde van
verblijf/gebruik terug ontvangen zoals ze bij het begin ter beschikking worden gesteld:
o
elk gebruikt lokaal wordt voor vertrek geborsteld, opgeruimd en geschikt zoals bij aankomst;
o
bij het gebruik van een keuken worden alle gebruikte apparaten en/of eetgerief grondig gereinigd en
op de juiste plaatsen gelegd;
o
bij gebruik van het schoolterrein (bos, weiden, velden,…):
▪
worden alle aangebrachte bordjes, gebouwde kampen, merktekens,… achteraf verwijderd;
▪
worden zeker geen nietjes en/of spijkers aangebracht in bomen;
▪
moet alle afval en eventuele kampen en/of bouwsels achteraf uit het bos verwijderd worden;
▪
worden wegwijzers/naambordjes die naar de activiteit/het verblijf verwijzen achteraf verwijderd;
o
alle afvalbakken worden leeggemaakt en het afval wordt gesorteerd en afgevoerd naar het
containerparkje van de school:
▪
PMD in de kleine afvalcontainer;
▪
restafval in de grote afvalcontainer;
▪
papier in de grote papiercontainer;
▪
GFT op de composthoop ;
o
glas wordt gedeponeerd in de glasbollen in de Kneippstraat (ter hoogte van de achteringang op de
parking van de voetbalvelden) of meegenomen door de groep.
o
tijdens het verblijf in De Hoeve:
▪
wordt de keuken dagelijks opgeruimd en proper gehouden (we willen bepaalde ‘bezoekers’ echt
buiten houden);
▪
worden de toiletten netjes gehouden;
▪
wordt natte kledij, handdoeken, … te drogen gehangen onder de overdekte fietsenstalling of op
de voorziene wasdraden;
▪
mogen tentgreppels enkel gegraven worden bij noodweer en na overleg met de
schoolverantwoordelijke
o
na gebruik van De Hoeve:
▪
moet de bivakplaats in de oorspronkelijke staat hersteld worden indien er greppels gegraven
werden;
▪
moeten alle kasten en rekken leeg zijn;
▪
worden alle matrassen even opgetild om te zien of er niets meer onder ligt.
Bij niet-naleving van deze regels zullen de extra opruimuren achteraf aangerekend worden.
Na elk gebruik gebeurt de eindschoonmaak door de school; deze kosten worden bij reservatie verrekend.
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9. Respect voor natuur en buren
•

•
•

Elke groep handelt conform de wetgeving op de lawaaihinder en betoont op die manier respect voor onze
buren:
o
muziek mag buiten het gebouw niet hinderlijk waarneembaar zijn - zet je geluidsinstallatie enkel op
als het nodig is (voor verzamelen, dansen, ...) en beperk de geluidssterkte - uiteraard respecteer je
de nachtrust van de buurtbewoners: geen gebruik van een geluidsinstallatie voor 07.30 uur en na
22.00 uur;
o
het is wenselijk, om in het kader van activiteiten, niet bij de buurtbewoners aan te bellen;
o
vuurpijlen en vuurwerk zijn verboden op het hele schoolterrein.
Elke groep is verplicht zich te houden aan alle lokale, regionale en nationale wetten (bosdecreet, ...). Bij
overtreding van deze wetten wordt de politie verwittigd.
Huisdieren zijn niet toegelaten in de lokalen.

10. Respect voor lokalen en materialen
•
•

•
•
•

•

We verwachten van elke groep respect voor onze gebouwen, terreinen en materialen. Geen enkele groep
brengt wijzigingen aan het gebouw, lokalen en/of terreinen aan zonder toestemming van de
schoolverantwoordelijke en zonder de nodige toelatingen van keuringsinstanties en/of overheidsdiensten.
Enkel na goedkeuring van de schoolverantwoordelijke is het toegelaten om:
o
het hoofdgebouw van de school te betreden;
o
het meubilair dat in de lokalen aanwezig is buiten het gebouw te gebruiken;
o
in een keuken extra elektrische of gastoestellen aan te sluiten - dit kan enkel voor elektrische
apparaten die volledig technisch in orde zijn en die de elektrische installatie niet overbelasten;
In de deuren of muren worden geen spijkers, nagels of nietjes aangebracht om papier/affiches/doek/…
op te hangen. Hiervoor mogen enkel plakband, duimspijkers en spelden gebruikt worden op de voorziene
prikborden.
Bij het gebruik van een keuken mag het keukenmateriaal enkel gebruikt worden om het eten te bereiden
- in geen geval mag het voor buitenvuren/barbecues of voor andere doeleinden worden aangewend;
Eventuele schade of problemen worden onmiddellijk aan de schoolverantwoordelijke gemeld, zodat er
een oplossing kan komen en er geen onveilige situaties blijven bestaan. Wanneer iets stuk of verloren is,
is dit geen ramp, maar het wordt wel in mindering gebracht (tegen nieuwwaarde) bij terugbetaling van de
waarborg.
Bij verblijf in De Hoeve:
o
mag er enkel geslapen worden in slaapzalen en slaapkamers; niet in andere lokalen;
o
mogen de matrassen niet uit het bed gelicht worden en moeten de bedden op hun plaats blijven
staan;
o
is verkoop van drank is niet toegestaan.

11. Regels m.b.t. het ontlenen van materiaal
•
•

•

•

Het te ontlenen materiaal kan de dag voor gebruik of op afspraak afgehaald worden en moet de dag
na gebruik of op afspraak terug gebracht worden.
Het materiaal wordt altijd in propere en ongeschonden staat ter beschikking gesteld en moet dan ook
altijd in dezelfde staat terugbezorgd worden. Bij laattijdig terugbezorgen van het ontleende materiaal
worden extra kosten aangerekend ter grootte van 200% van de gebruikskosten per dag te laat
inleveren. Dit bedrag wordt van de waarborg ingehouden.
Eventuele schade of problemen wordt bij ontvangst van het materiaal aan de conciërge gemeld, zodat
er een oplossing kan komen en er geen ongewenste situaties ontstaan. Wanneer iets stuk of verloren
is, is dit geen ramp, maar het wordt wel in mindering gebracht (tegen nieuwwaarde) bij terugbetaling
van de waarborg.
Het serviesgoed, het bestek en het glaswerk mogen enkel gebruikt worden om te tafelen. In geen
geval mag het voor buitenvuren/barbecues of voor andere doeleinden worden aangewend.
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