Koning Albertstraat 42
2381 Weelde

VZW

Tel: 014.65.78.35
Website: http://cue8.bbctechnico.be/

Met als doel: het organiseren van en het verlenen van logistieke steun bij de organisatie van culturele, sportieve en sociale manifestaties.

HUISHOUDREGLEMENT
1. Wij voorzien op elke tap-avond 24 medewerkers, plus enkele verantwoordelijken.
Iedereen verkoopt, behalve diegenen die door de toogverantwoordelijken (TVW)
gevraagd worden om te tappen. De lijst met namen moet minstens drie dagen op voorhand
in het bezit zijn van de toogverantwoordelijke(n).
2. Iedereen die komt helpen moet minstens 16 jaar oud zijn.
3. Mensen die een uitkering krijgen (werkloos, ziekenfonds, pensioen...) mogen niet komen
helpen, tenzij zij een schriftelijke toelating bijhebben voor die dag (info organisatienota).
4. Wij kunnen als vereniging geen verantwoordelijkheid dragen indien de sociale inspectie
iemand uitpikt die een van de vorige twee regels niet respecteert.
5. Zowel voor als achter de toog geldt een algemeen rookverbod en alcoholverbod.
6. Iedereen is verplicht om regelmatig de handen te wassen (ontsmettende zeep voorzien) en
geen juwelen aan de handen te dragen (opgelegd door eetwareninspectie).
7. Iedereen die komt tappen heeft recht op vier gratis consumpties. Indien iemand meer
wenst te verbruiken moet hij/zij dit zelf betalen.
8. Voor de voorstelling krijgt iedereen een inkombandje en T-shirt van het sportpaleis. Na de
voorstelling worden de T-shirts teruggegeven aan een TVW.
9. Er wordt door niemand een nieuw vat aangesloten, tenzij na toestemming van een TVW.
10. Voor de voorstelling stelt de TVW een werkschema op van wie wanneer werkt of gaat
kijken. Iedereen moet bij aanvang van het laatste nummer voor de pauze en voor het einde
van de voorstelling terug aan de toog staan.
11. Tenminste 2.5 uur voor de aanvang van de voorstelling moeten 3 mensen van de
vereniging aanwezig zijn. De rest moet ten laatste 2 uur voor de voorstelling aanwezig
zijn
12. Iedereen blijft tot een kwartier na afloop van het optreden, of in overleg met de TVW.
13. Elkeen helpt na elke voorstelling mee om de toog volledig op te ruimen en te kuisen.
14. Alle medewerkers moeten langs ingang-7 binnenkomen (voor het sportpaleis, rechts,naast
de ingang van de kantoren). Daar ligt de namenlijst van de medewerkers van die avond.
Mensen op de lijst krijgen een bandje, wie er niet op staat, komt er niet in. Late wissels en
onverwachte bezoekers zijn dus niet meer mogelijk.
15. De vereniging zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van dit reglement.
16. Toestemming om tijdens een voorstelling te tappen is geen verworven recht. Bij alle
volgende voorstellingen/organisaties zal - in functie van het aantal voorstellingen en
medewerkers – opnieuw bekeken worden wie kan komen helpen.
17. Alleen de TVW zijn gemachtigd om geld uit de geldbakjes te halen.

