Reglement voor vrijwilligers/medewerkers en dj’s
Deze nota is aanvullend aan het binnenhuisreglement en de
informatienota voor vrijwilligers.
Medewerkers kunnen ook zonder aanwezigheid van bestuurders het jeugdhuis open houden. Zij moeten
zich houden aan alle wetten en regels (federaal, Vlaams, gemeentelijk en van het jeugdhuis zelf) die
van toepassing zijn. Hieronder geven we een niet-limitatieve opsomming. De vermelding ‘(w)’, duidt op
een wettelijke verplichting.




















































Het sluitingsuur van het jeugdhuis bedraagt
 03h00 uur, op zon- en feestdagen is dit 03h00 uur (w),
uitzonderingen worden bekend gemaakt.
De bevelen van politie of milieuambtenaren
dienen strikt opgevolgd (w). Er wordt hierbij onmiddellijk contact

opgenomen met een bestuurder.

Bij om het even welke externe controle wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de voorzitter, of
een bestuurder als deze eerste niet bereikbaar is.
 Medewerkers dienen zelf geen verklaringen af te
leggen zonder aanwezigheid van een bestuurder.
Het maximaal aantal decibels bedraagt tijdens gewone openingsuren 95 dB(A)LAeq15min (w).
Indien er 
een uitzondering werd verkregen bij het College van Schepenen dan wordt dit bekend
gemaakt.

Het jeugdhuis stelt een geluidsmeter (en/of begrenzer) ter beschikking, deze moet permanent
en steeds op een correcte manier gebruikt worden. De geregistreerde gegevens mogen niet
gewist worden. Bij de overschrijding
 van de geluidsnormen zal de dagverantwoordelijke
persoonlijk aansprakelijk zijn (w).
Om geluidsoverlast te vermijden blijven ramen en deuren tijdens de uitbating gesloten (vanaf 22u)

(w)





Het schenken van alcoholische drank aan min-16-jarigen is verboden (w)



Het schenken of verkopen van sterkedranken aan min-18-jarigen is verboden (w).



Personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden of onder
 invloed zijn van
geestverruimende middelen mag je geen dronkenmakende dranken serveren (w).
Consumptie in het jeugdhuis is niet verplicht en leidingwater is gratis verkrijgbaar.



Het meenemen van 
drank, glazen, flesjes … naar buiten is verboden (na 22u00), tenzij het jeugdhuis over
een terras beschikt.
De verantwoordelijke staat niet toe dat je eigen meegebrachte dranken consumeert in het jeugdhuis.

Op ‘poef’ laten drinken is niet toegestaan.



Het jeugdhuis stelt legale muziek ter beschikking. Het meebrengen van eigen muziek is enkel
toegestaan als deze legaal werd verworven en het gaat over het origineel. Alle soorten
kopies of
compilaties zijn dus verboden, tenzij je over een persoonlijke DJ-licentie beschikt (w).

Indien er tijdens de openingsuren geen bestuurder aanwezig is en de verantwoordelijke wordt
geconfronteerd met ongepast gedrag (geweld, racistische of seksistische opmerkingen, ongewenste
intimiteiten …), dan wordt de persoon in kwestie niet langer bediend. De voorzitter of een
bestuurder worden zo snel mogelijk gecontacteerd. In geval van ernstige feiten
 zoals geweldpleging
en diefstal kan de verantwoordelijke zelf beroep doen op de politiediensten.
De medewerker zelf onthoudt zich van racistische of seksistische opmerkingen en gedragingen (w).

Diefstal en geweld door de medewerker zal aan de politie worden doorgegeven.

Het jeugdhuis is een rookvrije ruimte, dit verbod geldt ook voor medewerkers (w).



De raad van bestuur zorgt voor een gepaste opleiding van haar medewerkers zodat deze hun taken
naar behoren kunnen vervullen.
De raad van bestuur heeft het recht om medewerkers die zich niet aan de regels houden uit hun taak te
ontheffen. Er zal eerst een waarschuwing gegeven worden, tenzij het om ernstige feiten gaat. De
medewerker zal bij het nemen van een beslissing eerst gehoord worden maar kan voor de samenkomst
van de raad van bestuur voorlopig preventief ontheven worden uit zijn/haar taken door de voorzitter.
Boetes voor het jeugdhuis (of haar bestuurders) of schade die het jeugdhuis lijdt, omdat een medewerker
zich niet aan bovenstaande regels houdt, kunnen op deze medewerker verhaald worden. Dit kan ofwel
rechtstreeks door de handhaver, ofwel door een beslissing van de raad van bestuur, ofwel door de
rechtbank van het arrondissement Antwerpen nadat de vzw zich burgerlijke partij stelde.
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