GEBRUIKERSGIDS
OC DE VONKE
HEULE

1. Gebouwen

- OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule
- ‘t Kasteel, Heulse Kasteelstraat 1, 8501 Heule
Algemeen: uitzonderingen op dit reglement kunnen
altijd bepaald worden door het secretariaat en/of
beheerscomité van De Vonke.

2. Reserveringen

Aanvragen voor OC De Vonke en ‘t Kasteel gebeuren:
° ofwel tijdens de openingsuren van het secretariaat
op dinsdag en woensdag van 9 tot 12 uur en
14 u tot 16.30 uur
op donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
° ofwel via mail oc.devonke@kortrijk.be
° ofwel via http://www.kortrijk.be/lokalenwegwijzer
Je aanvraag moet min. 3 dagen op voorhand
gebeuren en hou er rekening mee dat je minstens
3 weken vooraf technisch materiaal of technieker
aanvraagt.

3. Specifiek De Vonke

Brievenbus en kluis
De brievenbus staat aan de hoofdingang van het OC.
Toegang
De Vonke beschikt over een elektronische
deurtoegang. Elke gebruiker (organisatie) ontvangt
daarvoor een code. De toegang wordt verleend op
de dagen en uren voor hem/haar gereserveerd.
In de elektronische sleutelkast (zaalberging) worden
sleutels voor frigo’s, binnendeuren en andere zaken
op voorhand klaargelegd voor de vereniging.
Maximale bezetting
grote zaal 385 met meubilair 592 zonder
bar+foyer 235 met meubilair 235 zonder
zeshoekige zaal 70 met meubilair 122 zonder
Billijke vergoeding
De VZW ontmoetingscentra Kortrijk heeft
jaarcontracten afgesloten voor de bil.vergoeding.

Koffie
De Vonke beschikt over een professioneel
koffiezetsysteem. Alle koffie en filters moeten ter
plaatse afgenomen worden. Als je voor een klein
groepje koffie wenst te zetten kan je tegen een kleine
vergoeding gebruik maken van een gewoon
koffiezetapparaat. Een pakketje met een filter,
koffie, suiker en melk voor één kan koffie staat voor
jou ter beschikking. Voor grote hoeveelheden of
afname filters neem je best inlichtingen in het
secretariaat.
EHBO
De EHBO-kist staat in de kast onder de muziekinstallatie van de bar
AED-toestel
Er hangt een AED-toestel in de inkomhal.
Schoonmaakmateriaal & vuilnisbakken
Emmers, borstels, dweilen ,… vind je in de bar van
de zeshoek en in het berghokje van de grote zaal.
Grote vuilniscontainers staan buiten aan de cafetaria,
vuilnisbakjes kan je vinden onder de afwasbakken in
de bar en in de bar van de zeshoek.
Schenkrecht
Indien je drank schenkt, moet je van het beschikbare
assortiment gebruik maken. Het schenken van
dranken die niet voorhanden zijn in het drankenassortiment van De Vonke moet vooraf aangevraagd
worden. Er wordt een schenkrecht aangerekend.
Volgende forfaitaire bedragen worden voorzien (kan
afhangen van aantal bezoekers):
zeshoek € 30 hoofdzakelijk andere dranken € 60
grote zaal€ 90 hoofdzakelijk andere dranken€ 150
bar, foyer € 60 hoofdzakelijk andere dranken € 90
Gebruik frigo’s
flesjes sorteren in de bar doe je in zo weinig mogelijk
bakken tenzij anders afgesproken. Bij gebruik
buitenberging en voorraadberging moet je de flessen
en bakken in buitenberging wel sorteren.

Frigo’s kan je niet aanvullen wanneer je geen toegang
hebt tot voorraadberging. In het andere geval moeten
de frigo’s in hun oorspronkelijke toestand aangevuld
worden.
Varia
Meubilair of ander materiaal uit het ontmoetingscentrum mag alleen in het OC zelf gebruikt worden.
Enkel in de tuin van De Vonke mogen tafels en stoelen
buiten gebruikt worden, mits afspraak.
Bij het organiseren van fuiven of grote evenementen
moet er sanitaire controle uitgevoerd worden
(verplicht met WC-madam).
Meer info in het secretariaat van De Vonke.
Bij het organiseren van fuiven of grote evenementen
neemt de organisator vooraf contact met de
fuifcoach van Tranzit lieselot.vanneste@kortrijk.
be(o.a. omtrent security, deurcontrole, fuifbuddy’s,
begrenzing p.a, buitentoezicht in de onmiddellijke
omgeving van De Vonke.,…)
Meer info in het secretariaat van De Vonke.
Er zijn een 40-tal bistrotafeltjes beschikbaar. Ze
kunnen gratis gehuurd worden.
Verder nog te huur: gewone beamer (€ 10) beamer
voor groot middenscherm (€ 25) infini (€ 40),
tentoonstellingspanelen, … Alle inlichtingen
daaromtrent kunnen bekomen worden in het
secretariaat van De Vonke.

4. Specifiek ’t Kasteel
Brievenbus en kluis
niet van toepassing
Toegang tot lokalen
In ’t Kasteel is er eveneens een elektronisch
beveiligingssysteem. Elke gebruiker ontvangt een
specifieke code. Meer info in het secretariaat van De
Vonke.
Maximale bezetting
gelijkvloers 		
			
			
1ste verdieping

wilg ± 30
berk ± 25 + veranda ± 15
eik ± 30
klimop		
± 30
± 25
			 els		
			
meidoorn
± 20
koetshuizen		es		± 25
			vlier		± 20
			hazelaar		± 50
Billijke vergoeding
De vzw Ontmoetingscentra heeft jaarcontracten
afgesloten voor de billijke vergoeding.
Koude dranken en koffie
Drankautomaat: er staat een grote drankautomaat
in de inkomhal van ’t Kasteel. Elke organisatie kan
ervan gebruik maken.
Een gewoon drankje kost € 1, speciale bieren
kosten € 2.
Daarnaast zijn er nog frigo’s ter beschikking. Die
worden slechts geopend bij specifieke vraag van
de organisator. Hier geldt een minimumfactuur van

€ 20. (zie huishoudelijk reglement Kasteel).
Bakken met lege flesjes moeten naar de kelder
gebracht worden.
Er is ook een koffieautomaat aanwezig. Voor kleine
hoeveelheden kan je daarvan gebruik maken (€
0,70/koffie).
Voor grotere hoeveelheden kan je gebruik maken
van de koude drankenautomaat – Er is koffie in
plastieken petfles beschikbaar - per 125 gr (€ 4)
(onderste rij automaat). De percolator in de keuken
kan gebruikt worden om de koffie te maken –
toebehoren zoals suiker, melk, lepeltjes dien je zelf
te voorzien.
Er mogen in elk geval geen koffiepakjes of filters
meegebracht worden. Alles moet uit het aanbod
van ‘t Kasteel afgenomen worden!
EHBO
De EHBO-kist staat in de gang naast de toiletten.
Schoonmaakmateriaal en vuilnisbakken
In het sanitair gedeelte van ’t Kasteel.
Vuilniscontainers staan buiten aan de ingang.
Schenkrecht
Indien je drank schenkt, moet je van het beschikbare
assortiment gebruik maken.
Het schenken van dranken die niet voorhanden
zijn in het drankenassortiment van ‘t Kasteel
moet vooraf aangevraagd worden. Er wordt een
schenkrecht aangerekend.
Volgende forfaitaire bedragen worden voorzien en
volgens aantal bezoekers:
Lokalen Kasteel: € 15/lokaal en € 30/lokaal wanneer
er hoofdzakelijk andere dranken geschonken
worden dan deze beschikbaar in ’t Kasteel.
Varia
Meubilair of ander materiaal uit ‘t Kasteel mag alleen
in ‘t Kasteel zelf gebruikt worden. Tafels en stoelen
kunnen buiten gebruikt worden, mits afspraak.

Info: OC De Vonke 056 24 06 20
oc.devonke@kortrijk.be
kaat.lemahieu@kortrijk.be
of
suzy.boudrez@kortrijk.be

