
Huishoudelijk reglement Jeugdhuis De Mans vzw 

(versie 2010) 

 

1. Algemene bepalingen 

- Het huishoudelijk reglement is van toepassing op iedereen die JH De Mans betreedt, zowel leden als 

niet-leden. Het is van toepassing in de gebouwen en op de terreinen van JH De Mans. 

- Van iedereen die JH De Mans betreedt, wordt verwacht dat hij/zij onder alle omstandigheden de sfeer 

en de opvattingen eigen aan JH De Mans respecteert. 

- Iedereen is welkom ongeacht taal, geslacht, ras, politieke of religieuze overtuiging, zolang men het 

huishoudelijk reglement naleeft. 

- Het bestuur van JH De Mans en/of de medewerkers zijn belast met het goede verloop van activiteiten. 

- Het bestuur van JH De Mans wijst alle verantwoordelijkheid af bij diefstal en bij schade aan personen 

en voorwerpen in en rondom het jeugdhuis, die niet door haar toedoen zijn veroorzaakt. 

 

2. Openingsuren 

- Op de website www.jhdemans.be wordt aangegeven wanneer JH De Mans geopend is.  

- Vrijwilligers kunnen zich opgeven om toog te doen in de rubriek “Staldeenst” van de website. 

- Het toogvolk beslist wanneer het jeugdhuis gesloten wordt en maakt dit tijdig kenbaar aan de 

bezoekers. 

 

3. Lidmaatschap 

- Iedereen kan lid worden van JH De Mans. Een persoonlijke lidkaart kost € 5,00 en geeft (op vertoon 

ervan) recht op een verminderde toegangsprijs bij een aantal activiteiten.  

- Een lidkaart is geldig tot het einde van het werkjaar (31 december).  

- Elke regelmatige bezoeker van het jeugdhuis dient in het bezit te zijn van een lidkaart. 

 

4. Bijzondere bepalingen 

- De minimumleeftijd om het jeugdhuis te betreden is 14 jaar; tenzij de jongere begeleid is door één van 

de ouders, of iemand van minstens 18 jaar die belast is met het toezicht over de persoon in kwestie. 

- Er worden geen alcoholhoudende dranken verschaft aan jongeren onder de 16 jaar. 

- Het toogvolk kan alcoholhoudende dranken weigeren aan personen die duidelijk in dronken toestand 

zijn. 

- In alle lokalen van JH De Mans geldt er een algemeen rookverbod.  

- Het gebruik van illegaal verdovende middelen in JH De Mans en haar directe omgeving is verboden. 

- De spelen die in het jeugdhuis ter beschikking staan (kicker, dart, …) mogen door iedereen gebruikt 

worden op voorwaarde dat dit met respect voor het materiaal gebeurt. 

- Toogmedewerkers mogen zelf legale muziek meebrengen als aanvulling op de muziek die er 

beschikbaar is op de computer. Kopies van legale muziek zijn niet toegelaten. 

- Enkel bestuursleden, toogmedewerkers van dienst en zij die de uitdrukkelijke toelating krijgen van hen 

mogen zich achter de toog begeven en zich bezighouden met het bedienen van het licht en het geluid. 

 

5. Mogelijke maatregelen 

- Personen die zich schuldig maken aan inbreuken tegen de huishoudelijke regels van JH De Mans 

kunnen door het bestuur bestraft worden.  

- Het bestuur kan beslissen over de maatregelen die genomen worden. Deze kunnen onmiddellijk of later 

kenbaar gemaakt worden. 

 

 

Bekrachtigd door het bestuur van JH De Mans 

tijdens de Algemene vergadering van 10 januari 2010. 

http://www.jhdemans.be/

