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t.

Huishoudef íj k reglement

Áf fe bqndleden dienen dit reglement ols geheel te kennen.Het re-glement
wordt overhondigt bij oonvangsdatum of voorof ofgesproken dotum.
Middels overhondiging of per moil en dient voor okkoord getekend terug
bezorgd te worden. Het rqlement is ter inzageoanwezig in de ruimte.
Alle groepentekenen vio hun verte4enwoordiger enlof contoctpersoon een
ov er eenkomst / berei dwi | | igheids verklori ng voor onbepoclde tijd.
Opzegging von deze ov er eenkomst/berei dw i I I i g hei ds ver klar i ng d i ent
minímoal een moond voor het aflopen vcn de loatste ocngekondígde
repetitie en dient schrifïelijk te gebeuren via bovenstoond adres.
De contributie bedraogt E 45,00 per blok per moand. Een blok is een
wekef ijkse periode von Zuur en 45 min (1ó5 min). In de contributie is
opgenomen het gebruik von slle aanwezige opporotuur. Tevens dient er een
borg betoold te worden2x de moond contributie. Over deborg wordt
geen rentebetaald. Er kan pas gere1eteerd worden ols de borg en de
contributie van de eerste maond voldoon zijn.
De contríbutie dient voor de eerste von de moond te zíjn voldoon
(automofisch overmokiqg). De eerste betoling dient contont te worden
voldcon bij een verontwoordelijk bestuurslid von lt^.C.M of zijn vervanger,
de daorop volgende contribufie vio de postbcnk (ING) rekening nr.756 2O
79 o.v.v bloknummer enbondnoom. Bij geen bandnoom contoctpersoon
vermelding. Bij het niet voldoen von de contributie verplichtirg, neemt het
'collectíefbesfuur of diens verte-genwoordiger het recht de band voor een
of meerdere keren de tae.garg tot het collectief te ontze"ggen zonder
resfitutie
ïndien een bond zonder ofmelding enlof opzeggirg verstek loot goon
vervoft het recht op het repetitieblok en wordt dit toe.gewezen oon êen
ondere band. Ook vervolt het recht op totole teruggave von de borgsom,
het bedrog dot de bqnd nog schuldig is oon ochterstollige contributie.
T.edere bqnd dient te zorgen voor een contoctpersoon die; nomens de
bond op?reedt, de veronïwoordelijkheid over de bandleden droogf,
aonsprokelÍjk Ís voor verpfichfilgen oon het collectíef en
verontwoordelijk is rroor de nrinte en opporofiiur.
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7. De contoctpersoon zorgt voor een lijst (contactgegevens formulier) von
olfe bondleden met: noom,adres,telefoon, e'moil, en instrumentale
bezetting. Deze lijst dient bij de overeenkomst/bereidwilligheid
verkloring te worden overle-gd.Veranderingen dienen oon het bestuur
SCHRIFTETIJK te worden doorgegeven. Voordot de
overeenkomst/bereidwilligheid verkloring in bezit is von het bestuurslid
kon er door de bond niet gerepeteerd worden.

8. De contoctpersoon (vertegenwoordíger von de bond) is oonsprokelijk voor
eventuele tijdens het repetitíeblok von oongoonde overeenkomst
veroo?zoskïe schode oqn inventaris of opporatuur indien deze schsde het
gevolg is von overbelosting, ondeskundig enlof ruw gebruik of boldodigheid
ofsook ontvreemding von eigendomtnen collectief , van een von de
bondleden of bezoekers. Eventuele schode tijdens het repetitieblok
ontstoot oan inventoris of oppcratuur moet doorgegevenworden oon de
beheer derlbestuurs leden collectí ef. Oo k d i ent ev ent uele ni et eer der e
gemel de of geconst dt eer de sc had e en / of verm i ste appcrotuu r(stot i even,
etc) con het begin von het repetitieblok doorgegeven te worden oan de
beheerder/bestuursleden. De bond zorgt ervoor dot de ruimte met
gebruikte opporotuur no de repetitie in ordelijke stoat wordt
overgedragen of achtergeloten. De bosis opparotuur moet gebruikskloor
stoon voor de volgende bond (vondaor de l5min ombouwtijd tussen de
blokken). De ruimte dient schoon ochtergeloten te worden. Huisdieren zijn
niet toegëstoon.

9. fn de repetitieruÍmte en de nevenruÍmte geldt een absoluut rook,
dronk en eet verbod. Consumpties alleen vio de bar betrokken mogen
worden, indien deze geopend is. Dronk mog olleen genuttigd worden in het
caf é, of (bij sluiting café enlof andere omstondigheden) op debegone
grondverdieping. woorno gamookt ofvol dient mee-genomente worden. Als
er toch gerookt en of vuil ochter gelaten wordt in de ruimtes, neemt het
bestuur het recht om de eerst volgende repeïitie af te gelcsten. /tÁocht
zich dit bíj herholing voordoen, don wordt het lidmootschop opgezegd, en
de bond detoegong von de repetitieruimte ontzegd en uitgeschreven.

10. Voor muziekanten, beheerders en bezoekers von het collectief geldt
een obsoluut olcohol en drugsverbod, voor beidde ruimtes von het
coflectíef. Álsook voor olle ondere ruimtes gelegen in het gebouw woor
,lA.C.tt is ondergebrocht. Hier geldt ook dot er 6EEN ofval
ochtergeloten dient te worden.Bij constoterÍng zÍch hÍerboven
genoemde punten niet te houden, volgen dezelfde moctregelen ols
onder punt 9.

11. De band/groep dient op tijd (een kwortier no het einde von het blok) op te
ruimen zodot de volgende bond op tijd kon beginnen. Binnen dit kwortier



dient de opporotuur in ordelijke staot overgedragen en/of achtergeloten
worden.

t2.Buíten debovenvermelde ortikels dienen de instructies vqn de
beheerders of von bestuursleden von het collectief strikt opgevolgd te
worden, ook nieuwe regels uitgevoordigd door het collectiefbestuur dienen
stri kt nageleef d t e worden.

13. Tussentijdse contributieverhoging of verloging kon door het
collectiefbestuur vostgesteld en verrekend worden mel de overeen
gekomen bond.

A.Ap bepcolde dagen per joor kon M.C.M von hogerhqnd worden
verzocht/opgelegd dat de oefenruimtes gesloten zijn. De blokken die
hieronder zouden kunnen vervollen worden vergoed. Dit doormiddel von
gedeeltelijke terug gove contributie (gemist blok) of een eventuele ruil
met een beschikboor blok.

15. Bij eventuele problemenheeft het collectiefbestuur de beslissende sïem.
tí.Tedere bond heeft door het tekenen von de

ov er eenkomst/bereidwi | | igheid verklori ng de verpl i c hti ng aange-goon om
minimool 1 mool per joor kosteloos een opïredente verzorgen voor het
collectieÍ. Eventuele onkosïenvergoeding zullen ín overle4 besproken en
vastgelegd worden.

lT.T.edere bond is verplicht eenvertegenwoordiger te sturen noor de
bijaenkomsten von de joorverEoderingen, dot minimool I mool per joor
gehouden wordt.

18. Het is bonds ten olle tijden verboden, het door hun gehuurde
repetiïieblok, door te verhuren oon derden.

19. Door woor dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.
20.Na het (schriftelijk) opzeggen von de huur vqn de repetitieruimte moet

het collectiefbestuur zo snel mogelijk de borgsom terug betalen oon de
overeengekomen bond.

Zl.De borg word olleen terug betoold no inlevering von het originele regu von
'de borg. Wanneer er achterstollige beïalingen blijken zijn wordt dit bij de
terugbetcling von de borg verrekend.

?2.8r dient ten olle tijden zorgvuldig mel de verstrektetoegangssleutel von
de repetttieruimte omgegoon te worden en deze oltijd zorgvuldig af te
hofen en in leleverenoon de bar (café) of onders op gewijzigde situoties.

Deze richtlijnen zijn noodzokelijk voor het goed functioneren von het
collectief .

Hierbij verkloort (contactpersoon) nomens de bond(leden).
Dot hij/zij op de hoogte is von de in ocht te nemen huisregels.
Hondtekeni ng (conïoctpersoon)


