Gebruiksreglement “CAFE.org”
org” Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw
Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek is een open huis en stelt één maal per maand zijn lokalen
ter beschikking voor bestuursvergaderingen van plaatselijke verenigingen.
Die avond is het Mozaïekcafé open. Voor en na het werk kan men daar gezellig napraten
aan toog.
1.

Welke lokalen?

Vrijzinnig Centrum Mozaïek is gelegen in Overleiestraat 15a, Kortrijk.
In het VC kan gebruik gemaakt worden van volgende vergaderlokalen:
•
•
•
•

Kleine benedenzaal: vergaderlokaal voor max. 24 personen.
Bovenzaal 1: vergaderlokaal voor max. 20 personen.
Bovenzaal 2: vergaderlokaal voor max. 20 personen.
Ook in het Mozaïekcafé kunnen kleine groepen rond een tafel vergaderen.

Aan het VC is geen parking beschikbaar. Na 18 uur kan er in de buurt gratis geparkeerd
worden of kan je terecht in de ondergrondse parking 'Budabrug'. Meer info over
‘parkeren in onze buurt’ vind je op onze website.
2.

Waarvoor?

In het kader van café.org
org kunnen de lokalen enkel voor (bestuurs-, en werkgroep-)
vergaderingen gebruikt worden. Publieksactiviteiten (voordrachten,
vormingsactiviteiten, feesten en recepties) passen niet in het concept.
Voor dit soort activiteiten kunnen verenigingen tegen betaling een lokaal of zaal
gebruiken, mits tijdige reservatie. Hiervoor werken wij met een ‘gebruiksovereenkomst’.
Wij hanteren een verlaagd ‘socio-cultureel tarief’ voor verengingen, scholen,…
Informatie over zaalgebruik door derden vind je op onze website.
3.

Wanneer?

De lokalen staan één avond (van 19 uur tot 24 uur) per maand ter beschikking. In
principe is dat de derde of de vierde donderdag van de maand, maar je informeert best
naar de juiste data bij de stafmedewerkers.
Je vindt de data ook op onze website.
Opgelet: in juli en augustus is er geen café.org
org.
org
4.

Voor wie?

Verenigingen, groeperingen en niet-commerciële organisaties, met een zetel of
werkingsgebied in Kortrijk kunnen gebruik maken van café.org
org.
org
Het Dagdagelijks Bestuur van VC Mozaïek kan het gebruik van de infrastructuur voor
bepaalde activiteiten weigeren.
5.

Hoe lang vooraf een lokaal reserveren?
•
•

6.

Eenmalige activiteiten kunnen aangevraagd worden, maximaal 6 maanden vooraf.
Een aanvraag voor maandelijks gebruik moet jaarlijks vernieuwd worden, ten
laatste 3 maanden voor het einde van het jaar.
Hoe een lokaal reserveren?

•

Reservaties:
Wie voor het eerst een lokaal aanvraagt, maakt hiervoor best een afspraak met
één van de stafmedewerkers van Mozaïek..
Wie nadien een lokaal wil reserveren, kan dit telefonisch of per email doen via het
secretariaat van VC Mozaïek.

•

7.

Opties:
Je kan ook een optie nemen op één of meerdere lokalen. Deze optie blijft drie
weken geldig. Indien wij tijdens deze periode geen bevestiging ontvangen, vervalt
de optie automatisch.
Wat in geval van annulering?

•

Indien de vergadering om de een of andere reden niet kan doorgaan, verwittig je
zo snel mogelijk het secretariaat.

•

Kan het VC door overmacht een toegekende ruimte niet ter beschikking stellen,
dan wordt hiervoor geen schadevergoeding toegekend.

8.

Kostprijs

Het gebruik van de lokalen is gratis.
In het Mozaïekcafé (open van 19u tot 24u) kan je drankjes bekomen. Indien gewenst
kan het drankverbruik genoteerd worden op een turflijst en nadien gefactureerd worden
aan de vereniging. Er kan uiteraard ook gewoon contant afgerekend worden.
9.

Verzekering

De lokalen zijn verzekerd tegen brand ‘met afstand van verhaal’ tegenover de huurders
en gebruikers. De huurders en gebruikers blijven wel verantwoordelijk voor aangebrachte
schade.
10.

Beschikbaar materiaal

De lokalen beschikken over de nodige tafels en stoelen.
Op eenvoudige vraag voorzien wij een whiteboard, een projectiescherm, …
In iedere zaal is draadloos internet (wifi) beschikbaar. Het wachtwoord kan je vragen aan
de barman van dienst.
11.

Verlaten lokalen

De gebruikers laten het lokaal netjes achter en plaatsen het zaalmeubilair terug zoals het
werd aangetroffen. Opruimen dient gebeurt onmiddellijk na afloop van de activiteit te
gebeuren.
12.

Niet-naleving gebruikersgids

Bij niet-naleving van de voorwaarden in dit gebruiksreglement kan de vereniging door
het Dagdagelijks Bestuur van Mozaïek uitgesloten worden van verder gebruik van
lokalen.

Contactgegevens VC Mozaïek vzw:
Adres:

Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Telefoon:

056/371615

Email:

info@vcmozaiek.be

Openingsuren secretariaat:

iedere werkdag van 10u tot 12u30 en van
14u tot 16u30.

Data najaar 2019
Donderdag 19 sept. 2019
Donderdag 17 okt. 2019
Donderdag 21 nov. 2019
Donderdag 19 dec. 2019

DATA 2020
Donderdag 16 jan. 2020
Donderdag 20 feb. 2020
Donderdag 19 ma. 2020
Donderdag 16 apr. 2020
Donderdag 14 mei 2020 (uitzonderlijk de 2° donderdag!)
Donderdag 18 jun. 2020

Donderdag 17 sept. 2020
Donderdag 15 okt. 2020
Donderdag 19 nov. 2020
Donderdag 17 dec. 2020
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