Stichting Scouting Groot Ravenstein
Jeugdhuis ’t Kempke ’t Laantje 1

5371 BP Ravenstein

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ’T KEMPKE.
De gebruiker:
-dient zich op de hoogte te stellen van het vluchtplan en calamiteitenplan en dit met de
aanwezige door te nemen zodat iedereen weet waar de nooduitgangen zijn en hoe wanneer te
handelen.
-bij het zoekraken van de sleutel wordt €50,- in rekening gebracht bij de verantwoordelijke
sleutelhouder.
-schade aan gebouw en/of inventaris direct doorgeven aan beheerder.
-bij calamiteiten direct de beheerder waarschuwen.
-na afloop de zaal vegen en dweilen, keuken, toiletten, wasgelegenheid en hal schoon
achterlaten.
-na overnachting boven vegen en opruimen en de trap schoonmaken.
-bij het verlaten van het gebouw zorgen, dat alle verlichting uit is.
-zorg dat alles afgesloten is: nooddeuren, de buitendeur en alle ramen.
-na gebruik van de open haard, dient men deze zo spoedig mogelijk schoon te maken, bij
buiten stoken het niet opgebrande hout blussen en opruimen.
-Afval verwijderen en meenemen.
-Het is verboden zonder vergunning te snoeien dan wel kappen van het groen rondom ’t
kempke.
-Het is verboden om commerciële handelingen te doen.
-Het is verboden om commerciële feesten en/of partijen te organiseren dan wel het verkopen
van eet en drinkwaren.
-Het is verboden alcohol te schenken aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens.
-Bij werkzaamheden altijd het logboek in de meterkast invullen
-Stoelen opruimen in het achterste opberghok en tafels opstapelen voor de kasten, maar wel
zodat de kasten nog open kunnen.
-Vuile was (theedoeken, handdoeken, vaatdoeken, dweilen etc.) ten droge hangen op de
verwarming in de keuken, daarna in de wasmand.
-Alle gebruikte spullen op dezelfde plaats terug zetten, let in keuken op indeling aangegeven
door stickers.
-In het gehele gebouw geldt een algeheel rookverbod
-Het buitenterrein schoon achterlaten.
-Auto’s dienen op het parkeerterrein geparkeerd te worden, rijden tot aan ’t kempke is alleen
toegestaan voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, daarna direct de auto
wegzetten.
-Huisdieren zijn niet toegestaan.
-Bij het afgaan van de brandmeldinstalatie dienen de instructies in het calamiteitenplan en
begeleidingskaart gevolgd te worden.
- Bij een valse brandmelding dmv het inschakelen, of frauderen van de installatie worden alle
kosten verhaald.
-Tot slot dient men te allen tijde zich aan de Nederlandse wetgeving alsmede de plaatselijke
verordeningen te houden.
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