Dienst vrije tijd – 20.01.2016

Materiaallijst gemeenschapscentra

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 27 AUGUSTUS 2015
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;
Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael en
Anita Reekmans, schepenen; Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank
Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine
Van de Sande en Marina Boussu, raadsleden; Pascal Giesen, secretaris;
Verontschuldigd: Frank Vroonen, schepen;
De gemeenteraad
Gelet op de vraag vanuit de gemeenteraad i.v.m de aankoop van een
afwasmachine voor het gemeenschapscentrum Sint Jorisheem;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien werden onder de sleutel
1419/001/012/003/006 0705/23000000;
Overwegende dat het aangewezen is om voor dit afwasmachine een
huurprijs te vragen;
Gelet op het positief advies van de raad van bestuur GCA dd.
22 januari '15;
Gelet op het positief advies van de cultuurraad dd. 23 februari '15;
Besluit.
eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad heft alle voorgaande materiaallijsten GCA op.
Artikel 2 : De gemeenteraad keurt de materiaallijst GCA als volgt goed:
Alle prijzen zijn per dag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Keukenmaterialen:
Artikel
Koffieapparaat (enkel bij
reservaties zonder keuken)
Handdoek per stuk
Plaatsen van snack-of
restaurantwagen
Gebruik afwasmachine** in
St-Jorisheem

Categorie B*

Categorie C*

€ 2,5

€5

€ 0,50

€1

€ 10

€ 20

€ 30/dag

€ 30/dag

Dienst vrije tijd – 20.01.2016

Technische ondersteuning:
Artikel

Categorie B*

Categorie C*

Projectiescherm

Gratis

€3

Whiteboard

Gratis

€ 4,5

Hoge receptietafels

Gratis

€ 5/stuk

Lichtinstallatie St-Jorisheem

€5

€ 10

€5

€ 10

€5

€ 10

€5

€ 10

€5

€ 10

€ 10

€ 15

€5

€ 10

€ 7,5

€ 15

€ 7,5

€ 15

Podiumelementen

Volgens reglement***

Volgens reglement***

Technische ondersteuning

€ 10/uur

€ 25/uur

Categorie B*

Categorie C*

€ 30

€ 75/productgroep

Mobiele geluidsinstallatie
St-Jorisheem & Taeymans
Vaste geluidsinstallatie
d’Erckenteel + verplichte
technische ondersteuning
Vaste lichtinstallatie d’Erckenteel
+ verplichte ondersteuning
Mobiele geluidsinstallatie
d’Erckenteel
Draadloze microfoon/headset
Volgspot + verplichte
ondersteuning d’Erckenteel
Regelkast en aansluitkabel
belichting St-Jorisheem
LCD Projector (beamer) incl.
projectiescherm

Varia:
Artikel
Forfaitprijs meebrengen
dranken****
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* = Categorie B: verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke Alkense erkende
adviesraden, alle onderwijsinstellingen in Alken, politieke partijen in de gemeenteraad
van Alken vertegenwoordigd, kerkfabrieken Terkoest, Sint Joris en Centrum
* = Categorie C: alle andere, niet tot categorie B behorende.
** = Afwasmachine: Het afwasmachine bevindt zich in de keuken aan de grote
feestzaal en kan enkel gehuurd worden, indien ook de keuken gehuurd wordt. Het is niet
apart te huren, alsook niet mogelijk om bij te huren bij de keuken aan de kleine
feestzaal.
*** = Podiumelementen: Voor de podiumelementen wordt er geen huurprijs
aangerekend. Er wordt wel een waarborg gevraagd (€ 125 voor 1 tot 8 elementen en €
250 voor 9 of meer elementen). De betaling van de waarborg wordt voldoen via de
toezichter.
**** = Forfaitprijs dranken: Er wordt een forfaitprijs aangerekend bij het
meebrengen van eigen dranken. Dit kan enkel voor wijn, cava en digestieven. Per
productgroep (voor categorie C) wordt een forfaitprijs aangerekend zoals staat in
bovenstaande tabel.

Geluidsinstallatie:
Deze installaties dienen niet om discobars of andere muziektoestellen op aan te sluiten.
Doel van deze installaties is ondersteuning van de sprekers of achtergrondmuziek.
Gratis materiaallijst:
De diverse keukenmaterialen kunnen door alle categorieën gratis gebruikt worden, indien
de keuken gehuurd wordt. Het gaat dan om keukenmaterialen zoals bestek, borden,
schotels, kommen, pannen, plateaus, glazen e.d.
Kosten laattijdige annulering:
Zie gebruikersreglement artikel 8
Sancties ten gevolge van inbreuken op het reglement:
Inbreuk
Vrijwillig aanrichten van schade

Gevolg/boete
Prijs van herstelling + € 50
administratiekosten

Onnodig opstarten van brandalarm door

Prijs kosten hulpdiensten e.d. + € 50

bv. rookmachines, gebruik van vuur…

administratiekosten

Verlies van de sleutel, eigendom van

Prijs kosten bijmaken van de sleutel +

gemeente Alken

€ 50

Niet naleven van de richtlijnen van de
brandweer
Niet volledig kuisen (borstelen, tafels
afvegen, buffet reinigen) en opruimen

€ 100
€ 250/zaal
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(wegzetten leeggoed, tafels en stoelen
plaatsen op de daarvoor voorziene plaats)
St-Jorisheem (Grote feestzaal)
D’Erckenteel (Podiumzaal)
Taeymans (Grote zaal)
Niet afsluiten van het schriftelijk contract
Niet volledig kuisen van de keuken
(dweilen, alles opruimen)

+50 % van de totale huurprijs
€ 100

Niet volledig kuisen (borstelen, tafels
afvegen, buffet reinigen) en opruimen
(wegzetten leeggoed, tafels en stoelen
plaatsen op de daarvoor voorziene plaats)
St-Jorisheem (Buffetzaal + vergaderzalen)

€ 150/zaal

D’Erckenteel (Foyer + Leeszaal +
Vergaderzaal)
Taeymans (Receptiezaal + Vergaderzaal +
Zuilenzaal + Academiezaal)
Het niet goed afwassen, afdrogen en
opruimen van porselein, bestek, glazen…
Het achterlaten van toestellen in een
andere staat dan bevonden

€ 25 / per 100 stuks

€ 100 / toestel

Het meebrengen en aanbieden voor
consumptie van meegebrachte niet-

€ 125 + 30% van de aankoopprijs die de

alcoholische dranken, versnaperingen die

gemeente betaalt voor deze goederen

normaal ter beschikking zijn in het GCA
Het meebrengen en aanbieden voor
consumptie van meegebrachte alcoholische
dranken zonder voorafgaandelijke melding
op het reservatiebewijs of de

€ 125 + 30% van de aankoopprijs die de
gemeente betaalt voor deze goederen

huurovereenkomst
Het overschrijden van de vastgelegde
stroomsterkte
Het niet correct toepassen inzake
voorschriften sorteren afval

Eventuele kosten + boete € 50
€ 75

Alle niet opgesomde misbruiken wordt bij
het niet naleven van het
gebruikersreglement.

€ 50

