Huishoudelijk Reglement Hobbycentrum Nijmegen-Oost 2020

Algemeen
Hobbycentrum Nijmegen-Oost (HcNO) is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen de
gelegenheid krijgen zich creatief te ontwikkelen, mensen te ontmoeten of zich vrijwillig in te zetten.
Het Huishoudelijk Reglement regelt de dagelijkse gang van zaken waardoor iedereen zich prettig
en veilig voelt. Het is dus belangrijk dat iedereen het reglement kent en zich daaraan houdt. Bij het
overtreden van dit reglement zal de coördinator hem of haar aanspreken. Mocht dit niet zorgen
voor een oplossing of is er sprake van wangedrag dan zullen er maatregelen getroffen worden
door het bestuur. Dit kan leiden tot een schorsing of een lokaalverbod.
Beleid
- Waar verschillende mensen bezig zijn met hun hobby, is het vanzelfsprekend en noodzakelijk
dat men elkaar helpt en respecteert. Uiteraard geldt de regel dat lichamelijk en verbaal geweld
verboden is. Ook wordt vloeken en schelden niet geaccepteerd.
- De regels en aanwijzingen van medewerkers en begeleiders gelden voor alle aanwezigen in de
lokalen van HcNO en dienen altijd te worden opgevolgd, in het bijzonder in het geval van een
calamiteit.
- De coördinator is bevoegd een deelnemer of vrijwilliger de toegang tot HcNO (tijdelijk) te
ontzeggen bij onacceptabel gedrag of niet naleving van het huishoudelijk reglement.
- In het hele gebouw en in de bij het gebouw horende buitenruimte geldt een rookverbod. Mocht
iemand onder invloed van alcohol of drugs zijn, dan wordt hem/haar de toegang geweigerd.
Deelname
- Het Hobbycentrum is toegankelijk voor iedereen vanaf 4 jaar. Alle nieuwe deelnemers die het
Hobbycentrum willen leren kennen melden zich bij binnenkomst bij de coördinator in het kantoor
(openingstijden staan vermeld op de deur van het kantoor).
- Na één proefles (een proefles is bedoeld voor mensen die overwegen lid te worden, maar eerst
kennis willen maken met een bepaalde activiteit), kunt u zich aanmelden door het invullen en
ondertekenen van het inschrijfformulier. Na betaling van de door het bestuur vastgestelde
deelnemersbijdrage, ontvangt u een deelnemerspas, waarmee u bij verschillende hobbywinkels
in Nijmegen korting kunt krijgen. Deelname is voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan alleen
schriftelijk met een uitschrijfformulier.
- De deelnemersbijdrage, contant of met pin, kan voor een heel jaar; januari-december, of in twee
termijnen; januari-september en september-januari, voldaan worden. Het geheel of gedeeltelijk
retourneren van de deelnemersbijdrage door bijvoorbeeld ziekte, vakantie of voortijdig
beëindigen van deelname is niet mogelijk.
- Wachtlijst; indien er voor een bepaalde activiteit een wachtlijst is, krijgen niet-deelnemers
voorrang.
Materiaal
- Het gebruik van (eigen) meegebracht gereedschap is toegestaan, mits duidelijk gemerkt met de
naam van de eigenaar.
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- Informatie over het gebruik en de betaling van materialen kan gevraagd worden aan de
betreffende begeleider of op het kantoor. Betaling liefst contant of met pin.
Aansprakelijkheid
- Bezoeken of verblijven in de ruimtes van HcNO geschiedt geheel op eigen risico.
- De vrijwilligers/begeleiders zijn via de Gemeente Nijmegen verzekerd. De gemeente Nijmegen
heeft de collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten (de Pluspolis), dit is een secundaire
verzekering. Vrijwilligers werkzaam voor het HcNO zijn verzekerd via deze verzekering. Voor
meer informatie en de verzekeringsvoorwaarden www.vrijwilligerswerkgelderland.nl.
- HcNO is niet aansprakelijk voor het gebruik door begeleiders en deelnemers van de ter
beschikking gestelde voorzieningen, machines, gereedschappen en materialen, met welke
gevolgen dan ook.
- Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen. Dit geldt tevens voor
de fietsenstalling en de parkeerplaatsen bij HcNO.
Veiligheid
- Het werken met machines en gereedschap gebeurt geheel op eigen risico.
Machines en gereedschappen staan de begeleiders en de deelnemers ter beschikking. De
deelnemers dienen zich strikt aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Het is verboden
beveiligingen aan de machines te verwijderen.
- Bij twijfel over deskundig gebruik kan de technisch medewerker van HcNO een begeleider of
een deelnemer verbieden om gebruik te maken van bv. een zaagmachine of anderszins.
Datzelfde geldt voor een begeleider die een deelnemer het gebruik van machines kan
ontzeggen. Als men medicatie gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloed, is het verboden met
machines te werken.
- Slijtage/schade aan de machines en gereedschappen dienen direct gemeld worden aan de
technisch beheerder. Zo nodig verbiedt de technisch beheerder of coördinator verder gebruik
van de machine in afwachting van een monteur.
- Gehoorbescherming, veiligheidsbril en dichte schoenen zijn verplicht in de hout- en
metaalwerkplaats.
Brandveiligheid
- Deelnemers moeten zich voortdurend bewust zijn van de risico’s op het ontstaan van brand.
Met name met brandbare materialen/vloeistoffen is voorzichtigheid geboden. Bij het werken met
brandbare materialen mag geen open vuur worden gebruikt.
Schoonmaken en opruimen
- Iedereen maakt het gebruikte gereedschap schoon en brengt het gereedschap terug naar de
plek waar het hoort.
- Aan het eind van de activiteit worden de tafels en stoelen door de deelnemers schoongemaakt
en wordt de vloer geveegd.
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- Twee keer per jaar, voor de zomersluiting en voor de kerstsluiting worden door de begeleiders
de kasten opgeruimd en overtollige hobbymaterialen weggegooid. Iedereen neemt zoveel
mogelijk niet-afgemaakte werkstukken mee naar huis. Er is geen plaats voor het opslaan van
grote werkstukken.
Calamiteiten
- Bij calamiteiten, zoals brand e.d. dient iedereen de aanwijzingen van de beheerder of de
medewerkers van HcNO op te volgen. Bij calamiteiten waarbij brandweer, politie of
ambulancepersoneel is ingezet, heeft het opvolgen van hun opdrachten de hoogste prioriteit.
Huisdieren:
- Huisdieren worden niet toegelaten. Een uitzondering hierop zou (in overleg met de coördinator)
een SOHO-hond (assistentie hond voor o.a. mensen met een beperking) kunnen zijn.
Ideeën en suggesties
- Het bestuur zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de vrijwilligers en
deelnemers. Ideeën en suggesties zijn daarom van harte welkom en kunnen doorgegeven
worden aan de coördinator of kunnen schriftelijk ingediend worden in de oranje brievenbus in
de koffiekamer.
Donaties en declaraties
- Donaties en schenkingen worden gestort op de bankrekening van de stichting. Indien de
donateur daaraan hecht, wordt het bedrag besteed aan een door de donateur beoogd doel.
- Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en naar een
volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Reserveren is echter geen doel op zich.
- Medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden mogen voorgeschoten uitgaven en gereden
kilometers, mits vooraf afgesproken en achteraf onderbouwd, declareren bij de penningmeester
van de stichting. Bestuursleden kunnen zich niet laten compenseren voor hun inspanningen
en/of tijdsbesteding en ontvangen geen vacatiegeld.
Royement
- Een bestuurslid kan geroyeerd worden als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de
stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een
ernstig verwijt kan worden gemaakt
Slotbepaling:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Hobbycentrum Nijmegen
Oost.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 juli 2020

De voorzitter

De penningmeester
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