GEBRUIKERSGIDS
OC MARKE

1. Gebouwen

Ontmoetingscentrum Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke,
056 24 08 20, oc.marke@kortrijk.be
Hoeve (bibliotheek, schuur, wagenkot, bovenzaal
bibliotheek)
Conciërgerie
Annex, Jean de Bethunestraat, 8510 Marke

grote zaal - tarief met drank en dans
grote cafetaria - tarief met drank
Annex repetitieruimte – tarief met drank en dans
kleine cafetaria – tarief met drank (contract afgesloten
door het OCMW)
Indien je muziek laat spelen in andere ruimtes, moet je
zelf instaan voor de billijke vergoeding.

2. Openingsuren

7. Koffie & maaltijd

maandag
woensdag
vrijdag		

9u-12u 14u-19u
9u-12u 14u-16u
9u-12u 14u-16u

3. Brievenbus

De OC-brievenbus staat aan de straatkant, rechts van
het pad naar de hoofdingang.

4. Sleutels

Sleutels moeten afgehaald worden tijdens de
openingsuren van het secretariaat en worden na de
activiteit in de brievenbus van het OC gegooid.

5. Maximale bezettingsgraad

Lokaal		
Met meubilair Zonder
meubilair
Grote zaal			 380		
584
Cafetaria + keuken
160		
246
Foyer			 239		
367
Kleine cafetaria		 167		
256
Vergaderzaal 3 & 4 		
20
(enkel bereikbaar via trap )		
bovenzaal bibliotheek
50		
50
schuur			
30		
wagenkot			
20		
Conciërgerie keuken		
20		
Annex repetitiezaal		
Annex vergaderzaal

6. Billijke vergoeding

De vzw Ontmoetingscentra Kortrijk heeft jaarcontracten
afgesloten voor de billijke vergoeding. In Marke vallen
volgende lokalen onder dit contract:

Indien je koffie wenst te maken kan je koffiefilters van
het OC kopen en de waterkoker gebruiken
ofwel koffie zetten met de koffiezet van het OC. Koffie,
melk en suiker breng je zelf mee. Voor het zelf maken
van koffie wordt schenkrecht aangerekend.
Het OC beschikt over materiaal voor koffie en maaltijd
voor 100 personen. Ook voor kooklessen is het nodige
materiaal voorzien.

8. EHBO & AED

De EHBO-koffer staat in de cafetaria in de kast boven
de muziekinstallatie en aan de kant hoeve in de kast
onderaan links in de bar.
Er hangt een AED-toestel in de foyer (naast het kantoor
van de wijkinspecteur).

9. Verlichting en verwarming

In de vestiaire in de foyer vind je rechts achteraan
een kast met alle verlichtingsknoppen voor foyer en
toiletten. In de bovenste rij vind je ook een knop voor
de verwarming in de cafetaria en foyer. Als je deze knop
indrukt werkt de verwarming nog 2u extra.
In de grote zaal vind je bij het binnenkomen langs de
dubbele houten deur een schakelaar op de rechterkant.
Hiermee kan je de up-lights inschakelen. De overige
verlichting TL’s, tentoonstellingsspots vind je aan de
linkerkant van de scène. Onder de knoppen staat
aangeduid wat je aanlegt. Ook hier vind je in de
bovenste rij helemaal op het einde een knop voor de
verwarming. Bij het indrukken werkt de verwarming 2u
extra.

10. Opruimen

Na elke activiteit zorg je ervoor dat de gebruikte lokalen
gebruiksklaar en bezemschoon zijn.
Tafels en stoelen worden afgewassen.
Bij fuiven wordt de zaal met water schoongemaakt. Alle
vuilnis wordt opgeschept en in de containers gegooid.
Alle elektrische apparaten worden gebruiksklaar
achtergelaten.
Borstels, emmers, dweil, … , kan je vinden in de bruine
kast in de berging van de keuken.
De vuilnisbakken staan in de berging van de keuken en
de berging van de drankvoorraad
Alle afval moet correct gesorteerd worden en in de
juiste containers gegooid worden.
Leeggoed (ook van wijnflessen van het OC) moet
meegenomen worden. Er staat een glascontainer op de
parking aan de begraafplaats.
Lege flesjes moeten in de juiste bakken gesorteerd
worden. Volle bakken leeggoed worden achteraan in de
drankenberging geplaatst.
De frigo’s in de bar cafetaria worden opnieuw
aangevuld zoals aangeduid op de fiches.
De koelcel bevat alleen de bakken drank zoals bij
aanvang en de dranken staan ook in dezelfde volgorde.
De volgorde kan je vinden op de drankstock.

11. Schenkrecht

Het drankenaanbod van OC Marke is uitgebreid en
divers. Wens je toch nog een andere drank te verkopen
die wij niet in ons assortiment hebben dan betaal je
hiervoor schenkrecht. Het schenkrecht is een forfaitaire
vergoeding ter vervanging van de normale inkomsten
op het drankverbruik.
Het schenkrecht ontmoedigt het verbruik van
dranken buiten het OC-aanbod (ook gratis drank). Het
schenkrecht is afhankelijk van de grootorde van het
vermoedelijk inkomensverlies.
Ook voor het zelf maken van koffie ipv gebruik
koffiefilters wordt schenkrecht aangerekend.
Oorzaak vermoedelijk verlies, schenken van:		
Niet OC drank		 Cafetaria /vergaderzalen Grote zaal
bij ontvangst of 			
€ 15			
€ 30
vergadering (koffie of soep)
bij etentje (vb. wijn)		
€ 60			
€ 135
bij receptie (vb. porto)
€ 30		
€ 85
of deels niet OC–drank

12. Varia

Het beheerscomité kan het gebruik van de
infrastructuur voor bepaalde activiteiten weigeren.
Het OC beschikt over materiaal om tentoonstellingen
op te bouwen, je kan dit materiaal, vragen in het
secretariaat. Het gebruik van tentoonstellingspanelen
die in het OC staan is gratis. Extra panelen kunnen
gereserveerd worden. Het vervoer hiervoor regel je zelf
of je betaalt hiervoor € 25.
Het OC beschikt over 10 receptietafels met hoes.
Aanvragen kan via het secretariaat.

Het OC beschikt over technisch materiaal dat je zonder
technicus kan ontlenen zoals: beamer, scherm, micro,
mobiele box… Meer informatie is te bekomen in het
secretariaat.
Alle OC-materiaal en –meubilair mag alleen in het OC
zelf gebruikt worden. Het terrasmeubilair mag op het
terras gebruikt worden.

13. informatiebrochures

Volgende info is eveneens ter beschikking:
Uitgebreide GEBRUIKERSGIDS VOOR DE
ONTMOETINGSCENTRA
Plan polyvalente zaal met technische fiche
Ligging OC Marke met routebeschrijving
Contactgegevens:
OC Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke
056 24 08 20 - oc.marke@kortrijk.be

