
Kortrijk, 13 januari 2017 

Toelatingsbrief met Actieplan voor het gebruik van één of meerdere ruimtes in JC 

Tranzit. 

Beste 

Stad Kortrijk stelt één of meerdere van volgende ruimtes, gelegen op het Nelson Mandelaplein 17, 

8500 Kortrijk, ter beschikking (aanvinken wat van toepassing is): 
 

  Crea-lokaal 
  Dans-lokaal 

  Opnamestudio bus 

  Repetitieruimte bus 
  Hal 

  Polyvalente zaal 
  Backstage 

  Urban Sports Park 
 

Soort activiteit (repetitie, workshop, fuif, optreden, eetfestijn, …):       

Tijdens de periode van: 
 Begindatum:       /       /       

 Einddatum:         /       /       

 Wederkerend tijdstip (omcirkelen wat van toepassing is): ma. – di. – wo. – do. – vr. – za. - zo 

 Beginuur opbouw:       uur. 

 Beginuur activiteit:       uur. 

 Einduur activiteit:         uur. 

 Einduur opkuis:       uur. 

 

De totale retributie bedraagt €       =       uren x €        
U ontvangt hiervoor een factuur van de stad Kortrijk.  

 

- Deze toelatingsbrief is definitief geldig na ontvangst van een door de organisator getekend 
exemplaar en na de betaling van de waarborg voor gebruik van lokalen of  de betaling van het 

voorschot voor gebruik van de polyvalente zaal en het voorleggen van de nodige documenten 
inclusief het actieplan. 

- In en rond het jeugdcentrum geldt een nultolerantie rond geweld en drugs. Hou er rekening 
mee dat je als gebruiker als rolmodel optreedt en dus verantwoordelijk bent voor de daden 

van de medewerkers en bezoekers van je activiteit. 

- JC Tranzit heeft verschillende gebruikers, misschien ook tijdens jouw activiteit. Ga hier op een 
respectvolle manier mee om! 

- Bij niet naleven van de gebruikersgids en bovenvermelde afspraken kan de gebruiker de 
toegang tot JC Tranzit geweigerd worden voor bepaalde duur, bovenop de eventuele 

schadevergoedingen/retributies. Meer informatie hierrond vind je verder in dit document. 

 

 

Uw kenmerk: 
      

Ons kenmerk: 

KOR-MS-TRANZ-MARTSCHU 

Contactpersoon:  
Martijn Deschutter 

martijn.deschutter@kortrijk.be 

Dossiernummer: 

      

Typ hier het adres 

      
      

      

      
      



ACTIEPLAN 
 
Naar aanleiding van één of meerdere opmerkingen tijdens of na het gebruik van JC Tranzit op 

      /       /       is bovenstaande gebruiker ertoe verplicht een actieplan op te stellen 

waarin deze bewijst hoe hij op de activiteit op          /       /      in JC Tranzit deze aandachtspunten 
zal aanpakken om een goed verloop van de activiteit te garanderen van opbouw tot het einde van 

de opkuis met uitleg en / of lijst van hoe hij volgende aangevinkte puntjes zal aanpakken: 
 

 

  SAFE PARTY ZONE: Toepassing van het Safe Party Zone Reglement en aanwezigheid van de 
verantwoordelijke en fuifbuddie(s) van begin tot einde van de activiteit. 

 
  OPKUIS: Gedetailleerd organisatorisch plan/lijst met namen, timing en taak, waarin we zien 

dat je de organisatie en opkuis goed bedacht en voorbereid hebt. 

 
  DRUGSBELEID: Aankondiging van nul-tolerantie op vlak van drugs in en rond JC Tranzit: 

vermelding “NO drugs” op alle promomateriaal: affiches, flyers, facebook en in de infrastructuur 
van JC Tranzit. Hoe vermijd je gebruik of verkoop van drugs en hoe reageer je op inbreuken? 

 
  ACLOHOLBELEID: 16 jaar: geen alcohol – 16 tot 18 jaar: enkel bier en wijn – 18+: alle 

dranken toegelaten: doe je de bezoekers bandjes aan of geef je ze een stempel zodat ze aan de 

toog zien welke dranken de personen mogen krijgen …? 
 

  ROOKVERBOD: respecteren van het algemeen rookverbod in JC Tranzit conform het KB van 13 
december 2005. 

 

Bij niet naleven van de gebruikersgids en bovenvermelde afspraken, kan een gebruiker een 
actieplan opgelegd worden om een volgende activiteit te mogen organiseren in JC Tranzit of kan 

de gebruiker de toegang tot JC Tranzit geweigerd worden voor bepaalde duur, bovenop de 
eventuele schadevergoedingen/retributies. Meer informatie hierrond vind je op pagina 3, 4 en 5 

van dit document. 
 

Vriendelijke groeten 

Voor de Stadssecretaris                                  Namens het college van burgemeester en schepenen 
Bij machtiging van 6 februari 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Bert Nauwynck Bert Herrewyn 
Coördinator JC Tranzit  Schepen van Jeugd 
 


