GEBRUIKERSGIDS
OC AALBEKE

1. Gebouwen

- Ontmoetingscentrum Aalbeke,
Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke
- Oud-gemeentehuis, Aalbekeplaats, 8511 Aalbeke
- Gedeelte feestzaal, Lauwestraat, 8511 Aalbeke
- ’t Skut, Lauwsestraat 46, 8511 Aalbeke

2. Reservaties

Aanvragen voor OC Aalbeke gebeuren:
- Ofwel tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Het secretariaat is open:
• maandag van 9 tot 12 u. en 14 tot 19 u.
• woensdag van 9 tot 12 u. en 14 tot 16 u.
• vrijdag van 9 tot 12 u. en 14 tot 16 u.
- Ofwel digitaal via de website www.aalbeke.be. Op de
pagina van het ontmoetingscentrum kun je er terecht
voor de E-aanvraag voor het gebruik van lokalen.
- Hou er rekening mee dat, indien je een technicus of
technisch materiaal nodig hebt, je dit minstens drie
weken vooraf dient aan te vragen.
- Bij de organisatie van fuiven worden een aantal extra
richtlijnen toegevoegd aan het gebruikersreglement
waar de organisator dient mee rekening te houden.
Deze richtlijnen zijn te vinden in de afsprakennota
fuiven van OC Aalbeke.

3. Sleutels

- De sleutels moeten In het secretariaat afgehaald worden
tijdens de kantooruren (op maandag, woensdag of
vrijdag van 9-12u en van 14-16u; op maandag tot 19u).
- Na de activiteit deponeer je de sleutels terug in de
brievenbus van het OC.

4. Brievenbus

De brievenbus van het ontmoetingscentrum kan je
vinden links van de ingang.

5. Klaarzetten en opruimen van de lokalen

- De lokalen worden door de gebruiker zelf klaargezet en
onmiddellijk na de activiteit opgeruimd.
- De gebruiker dient de lokalen zelf te vegen en te
dweilen indien deze vuil zijn. Ook de toiletten en
de toog dienen in hun oorspronkelijk toestand
achtergelaten te worden.
- Na elke activiteit worden stoelen en tafels
schoongemaakt en eventueel teruggeplaatst volgens
het plan. In de cafetaria en beide vergaderzaaltjes is
een plannetje te vinden hoe de tafels en stoelen dienen
geschikt te worden. Ook in de berging van de tafels
en stoelen hangen plannetjes uit van hoe alles moet
worden geschikt.

6. Maximale bezettingsgraad
Met meubilair Zonder meubilair
Grote Zaal
426		
655
Foyer		50		50
Cafetaria
81		 124
Vergaderzaal 1 78		
120
Kleine Zaal
170		
260
Vergaderzaal 2 50		
50
’t Skut		100		140
De organisator is verplicht hiermee rekening te houden.

7. Billijke vergoeding

- De vzw Ontmoetingscentra Kortrijk heeft
jaarcontracten afgesloten voor de billijke vergoeding.
In Aalbeke vallen volgende lokalen onder dit contract:
grote zaal, kleine zaal en cafetaria.
- Indien je muziek laat spelen in andere ruimtes, moet je
zelf instaan voor de billijke vergoeding.

8. Rookverbod

In OC Aalbeke geldt een algemeen rookverbod.

9. Koffie

- Als je voor een kleine vergadering zelf koffie wenst te
zetten, kan je in het ontmoetingscentrum een pakket
krijgen met een filter, koffie, suiker en melk voor
één kan koffie ( = 20 kopjes). Hiervoor wordt € 2,50
aangerekend.
- Er zijn een 40 koffiekopjes beschikbaar in de cafetaria.
Op aanvraag kan je nog een 160 koffiekopjes extra
bekomen.
- Er is een grote koffiezet in de keuken voorzien met 2
kannen van elk 10 l. en een kleinere koffiezet in de
cafetaria met 4 kannen van ongeveer 20 tassen.

10. Materiaal

- Op eenvoudige aanvraag kan je beschikken over
60 grote of kleine borden en 60 messen, lepels,
vorken en koffielepels. Er is ook een basis van klein
keukenmateriaal met messen, plankjes, schotels,
kommen,… Alles wordt na gebruik geteld. Tekorten
worden aangerekend.
- Er is een professionele vaatwasser ter beschikking
in de keuken. Deze dient na gebruik gereinigd
nagelaten te worden.

11. E.H.B.O.

- De EHBO-kist kan je vinden in een kast in de bar,
onder frigo 1.
- Er is een AED toestel ter beschikking in het OC.
Het toestel bevindt zich aan de muur naast het
secretariaat.

12. Schenkrecht

- Het schenkrecht is een forfaitaire vergoeding in
vervanging van de normale verkoopsinkomsten op
het drankverbruik. Het schenkrecht ontmoedigt het
verbruik van dranken buiten het OC-aanbod (ook
gratis drank).
Er wordt een schenkrecht aangerekend voor het
schenken van wijn, aperitief en dranken die niet
voorhanden zijn in het drankassortiment.
Voor de grote zaal komt dit op € 90, voor de kleine zaal
op € 60 en voor de cafetaria op € 30.
- De geafficheerde drankprijzen zijn de maximum
verkoopprijzen.

13. Drank en frigo’s

- Bij een activiteit met gebruik van de koelcel vragen we
om de frigo’s terug op te vullen. Er hangt in iedere frigo
een blaadje met de opvulling. Voor frigo 1 en 2 ligt
het blaadje in de toog.
- Volle bakken leeggoed moeten in de tafelberging
gezet worden.

- Lege wijnflessen en andere verloren glazen
verpakkingen moeten zelf meegenomen worden
naar de glascontainer. In Aalbeke bevindt die zich
aan de kerk.

14. Schoonmaakmateriaal en vuilnisbakken

- Poetsmateriaal (emmers, borstels, dweilen, …) kan je
vinden in de kast aan de buitendeur van de keuken.
- Er staan nog extra vuilnisbakken en papiercontainers
buiten (op de loskade).

15. Sport

In het OC Aalbeke kan ook in beperkte mate gesport
worden. Zowel in de grote als in de kleine zaal mag aan
recreatiesport gedaan worden.
- Tennis en minivoetbal mogen niet beoefend worden.
Volley, judo, tafeltennis, aerobic, badminton en
turnen kunnen wel.
- Competitiesport wordt in geen geval toegelaten.
- Aanvragen voor sportactiviteiten moeten aan
het beheerscomité worden voorgelegd. Voor
sportactiviteiten op regelmatige basis beslist het
beheerscomité, afhankelijk van de beschikbaarheid
van lokalen.

16. In geval van nood

Je kan technieker Philippe Delrue bereiken op het
nummer 0473 862 863.
In noodsituaties kan je Jan of Geert bereiken op het
nummer 0498 909 180.

17. Evenementen

- Aanvragen voor gebruik van materiaal, gebruik
van het openbaar domein (straten of pleinen), de
evenementenfiche voor de politie gebeurt online
via het evenementenloket. Ook de subsidies
voor straat-, buurt- en dorpsfeesten en voor
openluchtevenementen vraag je hier aan.
- Het onlineformulier vind je op de website Kortrijk/
vrije tijd/organiseren.

18. Loskade

De loskade dient enkel om te laden en te lossen, niet
om er te parkeren. De loskade en brandgang moet vrij
blijven voor de hulpdiensten.

