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Binnenhuisreglement Sjatoo Schel 
VZW Jeugdhuis Schelle  

Art. 1. Algemeen 
1.1. Elke vernoeming naar “JH”, “jeugdhuis”, “het jeugdhuis”, “Sjatoo” verwijst naar VZW Jeugdhuis 
Schelle. 
1.2. Het binnenhuisreglement is ondergeschikt aan de toepasselijke wetgeving en de statuten van VZW 
Jeugdhuis Schelle. 
1.3. Het binnenhuisreglement is op elk moment aanpasbaar door de Raad van Beheer 

Art. 2. Doelgroep 
2.1. VZW Jeugdhuis Schelle richt zich specifiek naar jongeren tussen 16 en 26 jaar die zoeken naar een 
zinvolle vrijetijdsbesteding die uitstijgt boven de oppervlakkigheid van het commerciële circuit.  
2.2. VZW Jeugdhuis Schelle kan ook een aanbod creëren voor een andere doelgroep dan diegene 
vermeld in 2.1. 
2.3. De voorwaarden om actief lid te worden van VZW Jeugdhuis Schelle is de leeftijdsgrens van 16 jaar 
te bereiken in het huidig lopende jaar en te voldoen aan de voorwaarden vermeld in de statuten.  

Art. 3. Structuur 
3.1. De Raad van Beheer kan ten alle tijde een nieuwe kernfunctie creëren.  
3.2. Kern: 
De Kern bestaat uit werkende leden en elk lid van de kern heeft een duidelijk omschreven functie. Elk lid 
moet elk van zijn beslissingen binnen zijn functie kunnen verantwoorden tegenover de Raad van Beheer 
en/of de Algemene Vergadering. Elk lid heeft een voorbeeldfunctie. 
3.3. Toogverantwoordelijken 
• Ze stellen een toogkalender op, waarin vermeld staat wie wanneer zal tappen. 
• Ze zorgen er voor dat de toog in uitstekende staat verkeert. 
• Ze zorgen ervoor dat er steeds voldoende glazen zijn. 
• Verder stellen ze ook een toogreglement op dat ter inzage ligt in het JH. Hij ziet erop toe dat dit 
toogreglement ten allen tijde wordt nageleefd. Hij heeft het recht om personen achter de toog te 
weigeren. 
3.4 Drankverantwoordelijken 
• Ze zijn verantwoordelijk voor het bestellen van de drank en voor de onderhandelingen met de 
brouwer. 
• Daarnaast zorgen zij dat het nodige toogmateriaal (frigo’s, aftrekkers, etc.) aanwezig is in het 
jeugdhuis. 
• Ze coördineren samen met derden ook acties, promo, e.d. ten voordele van de 
jeugdhuisbezoekers. 
3.3. Infrastructuur verantwoordelijken 
• Deze personen zijn verantwoordelijk voor het nazicht van alle roerend en onroerend materieel 
aanwezig in het jeugdhuis. 
• zij zijn ermee belast de nodige herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren. 
• Verder houden ze een inventaris bij van al het materiaal dat eigendom of in bezit is van VZW 
Jeugdhuis Schelle. 
• Zij beheren het materiaal van VZW Jeugdhuis Schelle als een goede huisvader en spoort andere 
actieve leden aan, alsook bezoekers van het jeugdhuis, om respect op te brengen voor het materiaal van 
VZW Jeugdhuis Schelle. 
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3.5. Kuisverantwoordelijken 
• Deze personen staan in voor de netheid in de lokalen van VZW Jeugdhuis Schelle.  
• Deze personen organiseren kuisavonden op regelmatige tijdstippen en maakt een takenlijst op 
voor elke kuisavond. 
3.6. Evenementverantwoordelijken 
• Deze personen staan in voor de coördinatie van alle activiteiten georganiseerd door VZW 
Jeugdhuis Schelle. 
• Zij maken een checklist op van alle standaardbenodigdheden tijdens evenementen (fuiven, 
thema-avonden, e.d.). 
• Zij voorzien een shiftenlijst tijdens deze evenementen en beheren deze ook. 
• Zij coördineren de op- en afbraak van deze evenementen 
• Zij zijn niet verplicht om deel te nemen aan de organisatie  van elk evenement, maar zij moeten 
wel bereikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen i.v.m. het te organiseren evenement.  
3.7. Promotie en social network verantwoordelijken 
• Zij verzorgen de website en staat in voor de digitale pagina’s van VZW Jeugdhuis Schelle.  
• Zij onderhouden de mailinglist. 
• Zij organiseren dingen buiten het jeugdhuis om het jeugdhuis meer naambekendheid te geven.  
• Zij zorgen voor een drie maandelijkse nieuwsbrief.  
3.8. Interieurverantwoordelijken 
• Zij voorzien de inkleding en het meubilair en staat in voor het onderhoud ervan zowel tijdens 
openingsavonden als andere evenementen. 
3.9. Aankoopverantwoordelijken 
• Zij voorzien alle dingen die aangekocht moeten worden zoals chips, noodjes, toiletpapier, … 
3.10. Vuilnisverantwoordelijken 
• Zij zorgen er voor dat al het vuilnis, PMD, ect. tijdig word buitengezet.  
• Zij zorgen er voor dat grofhuisvuil, ect. naar het containerparkt geraakt.  
3.11. Licht en geluid verantwoordelijken 
• Zij zorgen er voor dat licht en geluid in goede staat blijft. 
• Zij zorgen dat de lichten goed worden voorbereid voor een evenement. 
• Zij inventariseren licht, geluid en toebehoren. 
3.12. Alle verantwoordelijken kunnen beroep doen op een werkgroep die werd aanvaard door de 
Algemene Vergadering. 
3.13. De kerngroep werkt samen om alles in goede banen te leiden en overlegt met de Raad van Beheer. 

Art. 4. Gedragscode voor alle leden, medewerkers en bezoekers 
4.1. Toegang: 
• Enkel kernleden hebben, buiten de openingsuren, toegang tot het jeugdhuis en andere 
gebouwen, waar de vereniging zich vestigt. 
• VZW Jeugdhuis Schelle heeft het recht om de toekenning van lidmaatschap te weigeren of te 
ontnemen mist gegronde redenen zoals vermeld in de statuten. 
4.2. In en rond de lokalen: 
• De tappers/openingsavond-verantwoordelijken van dienst dienen alle bepalingen uit het 
binnenhuisreglement en het toogreglement strikt toe te passen. Achter de toog zijn enkel de tappers 
van die avond toegelaten. Niemand anders heeft de bevoegdheid om die openingsavond te tappen, 
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van een kernlid. Verdere regels i.v.m. de tapbeurtregeling: cfr. 
het toogreglement. 
• Er worden geen sleutels/alarmcode’s bijgemaakt, tenzij met goedkeuring van de Raad van 
Beheer. Er worden geen sleutels/alarmcode’s uitgeleend. Als een bestuurslid/kernlid zijn/haar sleutel 
verliest, meldt hij/zij dit aan de Raad van Beheer en laat deze zo snel mogelijk een nieuwe sleutel 
aanmaken. 
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• De toiletten zijn geen verzamelplek. 
• Roken is ten strengste verboden in de lokalen. Personen die zich hier niet aan houden kunnen 
de toegang tot de lokalen ontzegt worden. 
• Het Jeugdhuis is een ontmoetingsruimte voor jongeren. Buurtoverlast kan bestraft worden met 
schorsing. 
• Muziek is een onderdeel van de jongerencultuur waarvan het Jeugdhuis veel gebruik maakt. Er 
wordt op toegezien dat geluidsoverlast en eventuele gehoorschade tot een minimum beperkt blijft. 
Activiteiten waarbij de kans op overlast groter is, worden op voorhand gemeld aan de omwonenden. 
4.3. Illegale genotsmiddelen: 
• Genotsmiddelen die bij wet verboden zijn worden ook NIET GETOLEREERD door VZW Jeugdhuis 
Schelle. Wij zijn er ons ter dege van bewust dat verschillende jongeren hier vroeg of laat mee in 
aanraking kunnen komen en dat de verleiding om te experimenteren met deze drugs soms te groot is.  
• Gebruik, verkoop of bezit is uitdrukkelijk VERBODEN in en rond de lokalen van VZW Jeugdhuis 
Schelle. 
• Elke overtreding zal worden gemeld aan de bevoegde instanties. Het Jeugdhuis be houdt zich 
ook het recht voor om de desbetreffende personen de toegang tot de lokalen van VZW Jeugdhuis 
Schelle te ontzeggen alsook hun lidmaatschap te ontnemen. 
4.4. Vandalisme: 
• Vandalisme, de opzettelijke beschadiging van eigendommen en bezit van VZW Jeugdhuis Schelle 
(interieur, muren, lampen, glazen, muziekinstallatie, meubilair, etc.) wordt beschouwd als een ernstige 
inbreuk. Bij opzettelijke beschadiging van eigendommen en bezit zal aan de dader gevraagd worden om 
de opgelopen schade te vergoeden. Zo niet wordt de politie op de hoogte gebracht. 
• Vandalisme wordt bestraft met een onmiddellijke schorsing. De Raad van Beheer beslist over 
verdere stappen. 
• Deze bepaling geldt eveneens voor opzettelijke beschadiging van eigendommen van derden in 
en rond de lokalen van VZW Jeugdhuis Schelle. 
4.5. Fysiek of psychisch geweld: 
• Fysiek of psychisch geweld en andere uitingen van agressie worden niet getolereerd. Naar 
gelang de graad van het geweld zal er een terechtwijzing zijn of worden de betrokken partijen  
onmiddellijk uit het Jeugdhuis gezet. Indien de betrokken partijen geen vrijwillige medewerking 
verlenen zal de politie op de hoogte gebracht worden. 
• De Raad van Beheer beslist over verdere stappen. 
4.6. Diefstal: 
• Diefstal van eigendommen en bezit van VZW Jeugdhuis Schelle, in het Jeugdhuis of op 
activiteiten buitenshuis, wordt bestraft met een onmiddellijke schorsing van het lidmaatschap en 
weigering van de toegang tot het Jeugdhuis alsook tot al haar activiteiten voor een periode opgelegd 
door de Raad van Beheer. Deze kan daarnaast beroep doen op de politie en/of verdere gerechtelijke 
stappen nemen. De Raad van Beheer heft de schorsing op indien zij dit wenselijk acht.  
• Deze bepaling geldt ook voor elke poging tot diefstal. 
4.7. Openingsuren: De openingsuren en mogelijkheden die het jeugdhuis aanbiedt worden geregeld 
door de Algemene Vergadering en worden kenbaar gemaakt via de beschikbare informatiekanalen en 
via aanplakking aan de lokalen. 
4.8. Het gebruik en de bestemming van de lokalen van VZW Jeugdhuis Schelle wordt geregeld door de 
Algemene Vergadering en kenbaar gemaakt. 
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Art. 5. Privacybeleid 
5.1 Welke gegevens 
Vzw Jeugdhuis Schelle verzamelt naam, voornaam, geboortedatum, adres, pasfoto, moment van 
aanmelden en elke moment van tikken van de persoon. 
5.2 Gebruik van de gegevens 
We zullen deze gegevens gebruiken ter aanvulling van de verzekering, ter aanvulling van de subsidies 
van vzw Jeugdhuis Schelle, voor eigen reclame doeleinden en om statistieken op te stellen ivm inkom, 
drankverbruik, ect.. Indien u geen reclame van vzw Jeugdhuis Schelle wenst te ontvangen kan u steeds 
kosteloos uitschrijven door een mail te sturen naar voorzitter@sjatoo.be. 
5.3 Meedelen aan derde 
De naam, voornaam, geboortedatum, adres en pasfoto van de persoon wordt enkel mede gedeeld aan 
verzekeringen, gemeente en hulpdiensten wanneer deze daar om vragen. 
De verkregen statistieken kunnen aan derde medegedeeld worden. 
5.4 Duur 
Gegevens worden twee jaar bijgehouden. 
5.5 Wijzigingen 
Wijzigingen zullen via de site, www.jeugdhuisschelle.be of www.sjatoo.be, medegedeeld worden. Door 
lid te worden keurt de persoon dit en alle volgende privacybeleids goed. 
Indien de gegevens niet meer correct zijn en u wilt deze wijzigen kan dat door een mail te sturen naar 
voorzitter@sjatoo.be. 
5.6 Verwerking 
De gegevens zullen verwerkt worden door vzw Jeugdhuis Schelle, gevestigd te Parklaan 5 te Schelle. 
5.7 Voor info en vragen omtrent het privacybeleid 
Kan u steeds terecht op het volgende mailadres: voorzitter@sjatoo.be. 


