BINNENHUISREGLEMENT

Dit document is opgesteld door de stuurgroep JEUGDHUIS CONTRAST VZW bij oprichting op 11 oktober
1997 en werd aangepast op 6 oktober 2011.
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OPENINGSTIJDEN VAN HET JEUGDHUIS
Vrijdag
Zaterdag

20u tot … u
20u tot … u

Het jeugdhuis is minimaal open tot 2u. Daarna kan het barkoppel van dienst beslissen om het jeugdhuis al dan
niet te sluiten (dit zal over het algemeen afhankelijk zijn van de drukte).
Bij uitzondering kan het jeugdhuis om 24u gesloten worden als er een activiteit is van een andere Wielsbeekse
jeugdvereniging of sportvereniging met uitgebreide jeugdwerking.
Tijdens de schoolvakantie is het jeugdhuis bij onderlinge afspraak ook open op woensdag mits voorafgaande
aankondiging.
Bij speciale gelegenheden is het Jeugdhuis eveneens open.
In onderlinge samenspraak met de raad van bestuur kunnen de lokalen nog op andere dagen en/of uren gebruikt
worden.
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DOEL
1) Het Jeugdhuis Contrast stelt zich tot doel de continuïteit in de jeugdhuiswerking te waarborgen, door
jongeren een ontmoetingsruimte en recreatieve momenten te bieden. Verder door hen in groep te laten
werken, door hen de nodige informatie ter beschikking te stellen en door hen sociaal en individueel te
begeleiden. Door de diensten te leveren aan jongeren, door hen verantwoordelijkheid te laten dragen.
Op die manier wil het Jeugdhuis Contrast bijdragen tot het bewustmakingsproces van deze jongeren.
2) Om dit doel te bereiken mag Jeugdhuis Contrast gebruik maken van alle wettelijke middelen zover deze
niet in tegenspraak zijn met de geest van de wet op VZW’s en in zover zij niet in tegenstrijd zijn met de
vooropgestelde bepalingen in 1. of met de universele verklaring van de rechten van de mens die het
Jeugdhuis Contrast volledig onderschrijft.
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DOELGROEP
1) Jeugdhuis Contrast richt zich principieel naar jongeren tussen 14 en 30 jaar die op zoek zijn naar een
zinnige vrijetijdsbesteding die uitstijgt boven de oppervlakkigheid van het commerciële circuit en die in
dit commerciële circuit hun gading niet kunnen vinden. Dat Jeugdhuis Contrast deze doelgroep wil
bereiken moet duidelijk blijken uit het aanbod dat Jeugdhuis Contrast verschaft naar de jongeren toe.
2) Jeugdhuis contrast zal in de doelgroep van jongeren tussen 14 en 30 jaar zeker ruimte laten en eventueel
een aanbod creëren voor sociaal achtergestelde jongeren en jongeren uit maatschappelijk zwakkere
groepen indien hiervoor een behoefte zou zijn.
3) De leeftijdsgrens van 14 jaar is de enige voorwaarde om lid te worden van Jeugdhuis Contrast ongeacht
de godsdienst, het ras, de sociale klasse of politieke overtuiging.
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LIDMAATSCHAP

Jeugdhuis Contrast is toegankelijk voor alle jongeren vanaf veertien jaar. Niemand kan de toegang geweigerd
worden op basis van huidskleur, geslacht en ideologische, filosofische of politieke overtuiging.
Leden van jeugdhuis Contrast krijgen een lidkaart. Deze blijft geldig gedurende het kalenderjaar. Het lidgeld
bedraagt vijf euro (€ 5).
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VOORDELEN VOOR LEDEN

De eigenaars van een lidkaart ontvangen maandelijks een nieuwsbrief van jeugdhuis Contrast. Bovendien sluit
jeugdhuis Contrast voor hen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.
Houders van een lidkaart krijgen ook korting op bepaalde activiteiten die door jeugdhuis Contrast georganiseerd
worden.
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STRUCTUUR

Essentiële samenstelling & bevoegdheden identiek zoals in de statuten.
Jeugdhuis Contrast heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk met de wettelijke voorgeschreven
structuur van een Algemene vergadering en een Raad van Bestuur.

6.1

Algemene vergadering

Leden – samenstelling: zie statuten

6.2

Raad van bestuur

Dit zijn 6 mensen die het dagelijks bestuur vormen van Jeugdhuis Contrast en de vergaderingen van de raad van
bestuur zullen voorbereiden met het doel ze efficiënter en gerichter te laten verlopen. Maar zij staan ook voor
een aantal andere belangrijke taken in vooral dan op administratief vlak. Taken die moeten volbracht worden om
het Jeugdhuis als zijnde VZW te blijven laten gelden. In deze groep zetelen de voorzitter, ondervoorzitter,
penningmeester, secretaris, HR – manager en PR manager.
We proberen een opsomming te geven van een aantal van hun taken:
• VZW reglementering naleven – statuten updaten
• Algemene vergadering samen roepen en voorbereiden
• Subsidie papieren in vullen en tijding inleveren
• Verzekeringspapieren in orde brengen
• Financiële situatie nauwgezet bijhouden
• Budgettering opmaken
• Leiden van de medewerkergroep
In de Raad van Bestuur onderscheidt men volgende functies:

6.2.1 Voorzitter
De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen en is tevens voorzitter van de
Algemene vergadering. Hij leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en de Algemene
vergaderingen. Bij gelijkheid van stemmen is zijn stem van doorslaggevend belang.

6.2.2 Secretaris
Deze is verantwoordelijk voor het opnemen en bijhouden van de notulen van zowel de
Beheerraadvergaderingen als de Algemene vergaderingen. Tevens is deze verantwoordelijk voor het
versturen van de uitnodigingen van beide vergaderingen en het opvolgen en klasseren van alle officiële
briefwisseling naar overheden en derden (o.a. publicaties in het Belgisch Staatsblad).
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6.2.3 Ondervoorzitter
De ondervoorzitter dient erop toe te zien dat de VZW Jeugdhuis Contrast de wetten op de VZW ten
allen tijde eerbiedigt zodat de VZW zijn rechtspersoonlijkheid behoudt. Bij afwezigheid of overmacht
van de voorzitter draagt de ondervoorzitter de eindverantwoordelijkheid.

6.2.4 Penningmeester
De penningmeester houdt de rekeningen bij in twee kolommen: ontvangsten en uitgaven. Zij moeten op
dergelijke manier gehouden worden dat ten allen tijde de oorsprong van de ontvangsten en de
bestemming ervan in de uitgaven kan teruggevonden worden. Met dit doel zullen alle in- en uitgaande
facturen tenminste 5 jaar bewaard worden in een afzonderlijk boek, geklasseerd per werkjaar. De
rekeningen moeten elk werkjaar minstens 1 maand voor de jaarlijkse Algemene vergadering afgesloten
worden en samen met de begroting voor het volgende werkjaar ter inzage gelegd worden voor de andere
beheerders en aan ieder ander actief lid van de VZW van het Jeugdhuis dat erom vraagt. Voorts zal de
penningmeester ook per kwartaal een tussentijdse afrekening voorleggen met de rekeningstanden van
alle rekeningen met een globale specificatie van inkomsten en uitgaven op de beheersvergaderingen. De
penningmeester zal er tevens op toezien dat alle rekeningen tijdig betaald worden en alle openstaande
rekeningen tijdig geïnd worden. Indien er beslist werd door de Raad van Beheer om geld vrij te maken,
dient de penningmeester ervoor te zorgen dat de overeengekomen fondsen op de afgesproken termijn bij
de bevoegde personen geraken.

6.2.5 HR –Manager
De HR – manager (= human resources manager) houdt het ledenbestand bij en staat in voor de
communicatie naar de leden toe. Alsook de communicatie naar medewerkers wordt door deze persoon
onderhouden.

6.2.6 PR-Manager
De PR – manager (= public relations manager) zorgt voor de communicatie tussen Jeugdhuis Contrast
en de buitenwereld. Hij / Zij onderhoud externe contacten, imago en uitstraling van Jeugdhuis Contrast
naar buiten toe.

6.3

Medewerkers

Dit zijn mensen die regelmatig helpen open te houden en op activiteiten een handje toesteken. Zij zijn niet
verplicht om naar de vergadering van de raad van bestuur te komen, maar krijgen hier wel een verslag van.
Natuurlijk kunnen deze mensen wel indien ze ideeën hebben dit doorspelen naar de raad van bestuur.
Medewerkers kunnen zich ook engageren om naast regelmatig open houden ook activiteiten in elkaar te steken
of om een taak binnen jeugdhuis Contrast op zich te nemen.

6.4

Werkgroep

Een werkgroep is een groep medewerkers en / of leden van de raad van bestuur die een activiteit gedetailleerd
uitwerkt. Eén iemand van de groep is hoofdverantwoordelijke en zorgt ervoor dat iedereen tijdig bij elkaar komt,
dat hij /zij verslag kan uitbrengen in de vergadering van de raad van bestuur. Hij/zij moet ook een schriftelijke
eindevaluatie opstellen, na verloop van de activiteit. Dit is een standaard formulier die ingevuld moet worden en
moet afgegeven worden aan de subsidie.
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Participatie

De leden van de raad van bestuur en de medewerkers zetten zich belangeloos in voor jeugdhuis Contrast. Zij
werken regelmatig en actief mee aan de uitbouw van het jeugdhuis.
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GEDRAGSCODE
De Toegang
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1) Het jeugdhuis is toegankelijk voor iedereen, maar leden die een lidkaart bezitten, genieten zekere
voordelen bij bepaalde activiteiten.
2) Het barkoppel van dienst heeft de volledige verantwoordelijkheid over de ontmoetingsruimte (de
instuif) tijdens de tapbeurt. Zij dienen hierbij alle bepalingen in het binnenhuisreglement strikt toe te
passen.
3) De verantwoordelijke voor ledenwerving heeft het recht de toekenning van de lidmaatschap te weigeren
mits deze op gegronde rekenen steunt en mits bekrachtiging door de Raad van Beheer, achteraf, op de
eerstvolgende bestuursvergadering met een 2/3 meerderheid.
4) Achter de toog is enkel het barkoppel van die avond toegelaten. Niemand anders tapt die avond of
ontvangt kasbedragen, ook niet voor zichzelf.
5) Volle noch lege glazen worden nooit op de vloer, speelautomaten, amusementsspelen, tapbiljart,
muziekinstallatie of op het terras gezet. Miskenning ervan brengt geen bestraffing mee, enkel een
terechtwijzing door de aanwezige medewerkers en/of stuurgroepleden. Indien er schade is kan de
verantwoordelijk aangesproken worden voor de kosten van het herstel.
6) Om achter de muziekinstallatie te komen moet dit vooraf gevraagd worden aan het barkoppelvan dienst.
Muziekmateriaal, cd’s e.d. moeten met respect behandeld worden en terug op order gestoken worden.

8.2

Wat mag en wat niet mag

8.2.1 Legale en illegale genotsmiddelen
8.2.1.1 Legale genotsmiddelen
Het creëren van ontmoetingskansen en recreatieve activiteiten gebeurt in Jeugdhuis Contrast in de
instuifruimte en de polyvalente zaal voorzien van een toog en de bijhorende tapkraan. Vermits het onze
bedoeling is om jongvolwassenen en jongeren te bereiken in hun vrije tijd en deze jongeren veelal
gebruik maken van hun vrije tijd om uit te gaan, heeft jeugdhuis Contrast ervoor gekozen deze
uitgaanssfeer ook in zijn lokalen te creëren met dien verstande dat het in onze bedoeling ligt een
alternatief te zijn voor het commerciële uitgaanscircuit. Vanaf dat jongeren beginnen uit te gaan komen
zij in contact met alcohol en andere legale genotsmiddelen zoals tabak. Legale genotsmiddelen zijn op
zich niet slecht als er goed mee wordt omgegaan. Jeugdhuis Contrast streeft ernaar om jongeren aan te
leren om goed om te gaan met deze legale genotsmiddelen zodanig dat zij er de gevaren van inzien en
niet in de verleiding komen er misbruik van te maken. Jeugdhuis Contrast is ervan overtuigd dat verbod
van alcoholhoudende dranken met zich mee zou brengen dat jongeren hun alcoholgebruik op andere
plaatsen onbegeleid zouden bevredigen. Door info- en vormingsactiviteiten hoopt Jeugdhuis Contrast de
jongeren voldoende voor te lichten over alcohol en tabaksmis- en gebruik. Tevens besteden we aandacht
aan de volgende punten:
•
•
•
•
•

•
•
•

In het voorbeeldgedrag van de barverantwoordelijken zou een verantwoorde houding t.o.v.
alcoholgebruik merkbaar moeten zijn.
De barverantwoordelijke blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor wat hij aan wie
schenkt en behoudt het beslissingsrecht:
Aan jongeren onder de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken;
Aan personen die al duidelijke tekenen van dronkenschap vertonen worden geen
alcoholische dranken meer verkocht.
Het jeugdhuis zal jongeren niet verplichten tot consumeren en zeker niet aanzetten tot
gebruik van alcoholische dranken. Promotie van alcoholhoudende dranken wordt zoveel
mogelijk vermeden.
Het jeugdhuis zal ernaar streven om minstens een even groot aanbod te hebben aan nietalcoholhoudende dranken als aan alcoholhoudende.
In het jeugdhuis wordt geen tabak verkocht.
In het jeugdhuis (zowel de instuifruimte, de WC’s, bar en berging) mag er niet gerookt
worden, hiervoor wordt het terras als aangewezen plek aanzien.

8.2.1.2 Illegale genotsmiddelen
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Vermits deze bij wet verboden zijn worden deze ook niet in het jeugdhuis Contrast toegelaten.
Jeugdhuis Contrast is er zich terdege van bewust dat verschillende jongeren vroeg of laat in aanraking
komen met illegale drugs en de verleiding om te experimenteren met de illegale middelen soms te groot
is. Verbruik, verkoop of bezit van illegale drugs is uitdrukkelijk VERBODEN in Jeugdhuis Contrast.
Jeugdhuis Contrast is niet bevoegd noch bekwaam om aan opvang van eventuele verslaafde jongeren te
doen. Wij houden ons enkel bezig met eerstelijnsopvang en het doorverwijzen van jongeren met
drugproblemen naar organisaties met de nodige knowhow terzake. In het aanbod van Jeugdhuis
Contrast zal voldoende aandacht worden besteed aan correcte informatie over illegale en legale drugs.
Op overtredingen van deze regel staan de volgende sancties.
8.2.1.2.1

Bezit
Indien wordt vastgesteld dat een jongere in bezit is van illegale drugs zal hij verzocht worden om het
jeugdhuis direct te verlaten. Hij wordt pas terug toegelaten wanneer hij niet meer in het bezit is van
illegale drugs. Indien dit voorval zich meerdere maken voordoet kan de raad van bestuur beslissen tot
schorsing van dit lid voor een bepaalde periode. Het lid mag dan gedurende deze periode het jeugdhuis
niet meer betreden. De raad van bestuur beslist over de duur van deze periode.

8.2.1.2.2

Gebruik
In dien een jongere, bezoeker of lid, in het jeugdhuis illegale drugs gebruikt wordt hij eveneens op
staande voet de deur gewezen. Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt
bovendien een schorsing opgelegd waardoor desbetreffend persoon gedurende een bepaalde periode het
jeugdhuis niet meer binnen mag. De raad van bestuur beslist over de duur van deze periode.

8.2.1.2.3

Verkoop
Bij verkoop in en rond jeugdhuis Contrast zal het jeugdhuis onmiddellijk de bevoegde politiediensten
op de hoogte brengen. Tevens wordt, indien het om een lid gaat, automatisch een schorsing opgelegd
van 1 jaar met na dat jaar een evaluatie van de persoon in kwestie met daaropvolgende eventueel de
beslissing tot het opnieuw verlenen van de toegang.
Toch wensen wij er de nadruk op te leggen dat illegale drugs in het jeugdhuis niet onbespreekbaar zijn.
Elke jongere kan met zijn problemen en verzuchtingen aangaande drugs en druggebruik terecht bij de
verantwoordelijken en zal er telkens een bereidwillig oor vinden. De verantwoordelijken engageren zich
om zich te bekwamen in het verschaffen van correcte informatie en goede raad. Tevens zullen zij de
nodige discretie in acht nemen teneinde de vertrouwensrelatie met de jongere niet te beschamen.

8.2.2 Geluidsoverlast
Gezien muziek een belangrijk onderdeel is van de jongerencultuur maakt jeugdhuis Contrast er veel
gebruik van. Er zal worden op toegezien dat het risico op geluidsoverlast tot een minimum beperkt
blijft. Aangezien de eindverantwoordelijkheid steeds bij de Raad van Bestuur ligt zal deze erop toezien
dat er bepalingen zijn uitgeschreven die het volume bepalen die de DJ’s mogen aanwenden. De raad van
bestuur houdt zich het recht voor om DJ’s die zich hieraan niet houden, het recht te ontnemen de
geluidsinstallatie te bedienen. De beheerraad kan ook afspraken maken met de DJ’s aangaande het
betalen van eventueel opgelopen boetes. Tijdens optredens ligt de eindverantwoordelijkheid bij de
organisator of de hoofdverantwoordelijke. Risicodata zullen doorgespeeld worden aan de buren. Ook
geluidsoverlast veroorzaakt door aan- en afrijdende voertuigen zal zoveel mogelijk aan banden worden
gelegd.

8.2.3 Vandalisme, agressie
Vandalisme, de opzettelijke beschadiging van eigendommen van de VZW Jeugdhuis contrast (interieur,
muren, lampen, glazen, muziekinstallatie, meubilair zowel in als buiten het lokaal), wordt als een
ernstige inbreuk beschouwd. Bij het opzettelijk beschadigen van eigendommen zal aan de dader worden
gevraagd om binnen de week de opgelopen schade te vergoeden. Zoniet wordt de politie op de hoogte
gebracht. Het wordt bestraft met onmiddellijke weigering van de toegang tot het jeugdhuis voor een
periode later te bepalen door de raad van bestuur, die eveneens facultatief de voorwaarden voor het
opheffen van de weigering van toegang vastlegt (vb. herstel in oorspronkelijke toestand op kosten van
de betrokkene, vergoeding van de schade zondermeer,…) en onverminderd gerechtelijke stappen of
beroep op politie. Deze bepaling geldt eveneens voor opzettelijke beschadiging van eigendommen van
derden tijdens en gedurende activiteiten van het Jeugdhuis Contrast of gedurende de openingsuren van
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het Jeugdhuis indien de beschadiging en de aanwezigheid op een activiteit of in het jeugdhuis in een
direct causaal verband met elkaar staan. Bij fysiek geweld en andere uitingen van agressie zullen de
betrokken partijen onmiddellijk uit het jeugdhuis Contrast gezet worden. Het jeugdhuis streeft ernaar
ook oog te hebben voor de zwakkeren in de maatschappij. Wij verwachten dan ook dat onze leden in de
eerst plaats het nodige respect kunnen opbrengen voor elkaar, ongeacht godsdienst, ras, geslacht, sociale
klasse of politieke overtuiging.

8.2.4 Diefstal
(= bedrieglijk wegnemen van andermans goederen) Diefstal van eigendommen van het Jeugdhuis
Contrast, in het Jeugdhuis of op activiteiten buitenshuis wordt bestraft met een ogenblikkelijke
schorsing van het lidmaatschap, weigering van de toegang tot het jeugdhuis en al haar activiteiten voor
een periode die beslist wordt door de raad van bestuur en die onverminderd gerechtelijke stappen kan
ondernemen of beroep op de politie kan doen. Voorafgaandelijk wordt steeds een poging tot minnelijke
schikking ondernomen door de raad van bestuur met de betrokkenen. De raad van bestuur heft de
schorsing op indien zij dit wenselijk acht.
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Veranderingen aan het binnenhuisreglement

Elk lid wordt geacht kennis te hebben genomen van dit binnenhuisreglement. Het vervangt alle vorige. Het
aanpassen van dit reglement valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. De leden kunnen eventuele
suggesties overmaken via de voorzitter van het jeugdhuis.
Jeugdhuis Contrast VZW, Oktober 2011
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