
 
 
 
 
Afspraken omtrent gebruik  ‘De Kapel’ 
 
Binnenruimte: 

• Alle meubels mogen in principe verschoven worden. Na gebruik graag alles weer terugzetten op de 
juiste plek. Spelletjes e.d. mogen worden gebruikt mits teruggezet op zelfde plek. Ook voor 
knutselmaterialen in de open kasten geldt hetzelfde. 

• Als je gebruik wilt maken van de ruimte zul je de volgende zaken zelf mee moeten nemen: 
Handdoeken, theedoeken en vaatdoeken (deze neem je na afloop weer mee om te wassen) 

• Je kunt wel de koffie/thee/suiker/melk vanuit de keukenkast gebruiken. Overig drinken zul je zelf 
mee moeten nemen. Wat in de koelkast staat is van de diverse clubs. 

• De kasten waar een etiket op zit van de jeugdclubs zijn niet vrij toegankelijk. Het is NIET de bedoeling 
dat hier zomaar spullen uitgehaald worden! 

• Wat je stukmaakt, vervang je en geef je door aan de beheerder (meteen een app of sms sturen aan 
06-16700568) 

• Als je mankementen constateert geef je dit ook zo snel mogelijk door aan de beheerder. 
• Als je wilt knutselen o.i.d. horen de ‘potlood’ tafelkleden op de tafels te liggen. De kleurige andere 

kleden zijn voor vergaderingen e.d.  
• Je laat de ruimte schoon achter. Dat betekent dat er gezogen wordt, afgewassen wordt, zo nodig 

gedweild wordt en dat de wc schoongemaakt wordt (inclusief vloer!). Ook de filters uit het 
koffiezetapparaat netjes bij de vuilnis, en potten geleegd. Vuilniszakken dienen meegenomen te 
worden.  

• Als je weggaat zet je de kachel weer op 10 graden! 
• Wat je open doet, doe je dicht 
• Spullen die op raken, geef je door (hierbij gaat het alleen om bijv. toiletpapier/vuilniszakken want de 

rest neem je zelf mee) (app of sms hiervoor naar 06-30849218) 
 
Voor u vertrekt: 

• Zijn alle lichten uit? 
• Is alles schoon en netjes? (inclusief legen koffiezetapparaat?) 
• Is alles weer dicht?  
• Staat alles weer op zijn plek? 
• Beamer weer (tegen inkijk) afgedekt met doek en staat hij uit? 
• Witte kamerscherm (tegen inkijk) weer vóór de entree zetten. 
• Gordijnen weer dicht 
• Is de achterdeur op slot en hangt de sleutel weer op het haakje in de linkerkeukenkast? 

 
Beheerder: 06-16700568 of (b.g.g.) 06-30849218 
 
Buitenruimte: 

• Het vervallen pand dat via de achtertuin te betreden is, mag NIET worden betreden in verband met 
asbest en inzakkingsgevaar! 

• Fietsen zoveel mogelijk (netjes op een rij) zetten op het pad naast het pand (rechterkant) 
Als het postuitgiftepunt overdag open is (dat zie je aan de opengeslagen deuren aan het einde van 
het zijpad), dan graag netjes vóór het pand zetten maar niet tegen de etalage). 


