Huishoudelijk reglement Sjarelkot
JH Sjarelkot
Breendonklaan 2a
8450 Bredene
info@sjarelkot.be
www.sjarelkot.be
http://www.facebook.com/jeugdhuissjarelkot
Coördinator Sjarelkot: Kenzie Brackx
Coördinator POC De Caproen: Bart Mommerency

Openingsuren




Jongerenwerking Sjarelkot: Elke vrijdagavond (ook in schoolvakanties) tussen 19u30
en 23u30.
Tienerwerking Bizarre Sjarel Brigade: Elke woensdagmiddag (uitgezonderd
schoolvakanties) tussen 13u30 en 17u00.
Extra openingen worden steeds vooraf bekend gemaakt.

Toegang




Je bent welkom in het Sjarelkot vanaf 13 jaar tot 18 jaar (jongeren die ouder zijn
vragen we een handje toe te steken).
Je bent welkom bij de Bizarre Sjarel Brigade van 10 jaar tot 13 jaar.
Bij het betreden van het Sjarelkot ga je akkoord met het huishoudelijk reglement van
POC De Caproen én dat van het Bizarre Sjarelkot.

visie




We zijn een jeugdhuis met christelijke inspiratie
We willen op de eerste plaats jongeren ruimte bieden tot ‘ontmoeting’
In het Sjarelkot willen we jongeren zichzelf laten zijn.

Jezelf zijn:
Daar is moed voor nodig. Alleen lukt het moeilijk. Je hebt mensen nodig die in jou
geloven, die je kan vertrouwen. Mensen die je aanvaarden om wie je bent en niet
om wat je kan of hebt. Mensen die je niet in een bepaald hokje plaatsen en die niet
voortduren beslag op je leggen. Mensen die niet bang zijn en die voor je opkomen.
Je kan maar echt jezelf zijn als anderen je daartoe de kans geven. (E. Stynen)

Spelmateriaal





Er is heel wat spelmateriaal ter beschikking, zoals gezelschapsspelen, biljarttafel,
een pingpongtafel, een voetbaltafel, darts …
We vragen van jullie dit materiaal met zorg en respect te behandelen.
Biljarten kan op voorwaarde dat het biljartreglement wordt nageleefd.
Gebruik maken van de Playstation/Wii kan op aanvraag aan de bar.
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Barwerking en consumpties






Enkel de leden die door de verantwoordelijken aangeduid zijn komen achter de bar.
Leden en bezoekers onder de 16 jaar gebruiken geen alcohol.
Zij die alcohol aanbieden aan -16 jarigen worden uit het Sjarelkot geweerd.
Je brengt geen eigen drank mee naar binnen.
Je neemt geen glazen of flesjes mee naar buiten, behalve in de tuin van het
Sjarelkot.

Orde en netheid








Als je drank morst en/of glas of flesje breekt, ruim je dit, net zoals andere soorten
vervuiling, op.
Er wordt niet gerookt in de lokalen. Het Sjarelkot is een rookvrij gebouw!
Roken kan in de tuin van het Sjarelkot.
Kauwgom gooi je in de vuilnisbak.
De kussens in de zetels dienen ter ondersteuning, niet als spelmateriaal.
Je brengt geen huisdieren mee naar het jeugdhuis.
Draag zorg voor de lokalen en de dingen die in het Sjarelkot staan, zodat het voor
iedereen aangenaam blijft.

Geluidsinstallatie





Je draait alleen muziek als je toestemming hebt van de verantwoordelijke(n).
We lenen geen materiaal inzake de geluidsinstallatie uit.
Je mag eigen CD’s, USB-sticks, iPods … meebrengen, maar steeds op eigen
verantwoordelijkheid!
Je volgt steeds de aanwijzingen van de verantwoordelijken op.

De zolderhoek



De zolderhoek is een chill-zone... een rustige ruimte.
Maximum 20 personen tegelijk toegelaten.

Drugs



Het Sjarelkot en haar directe omgeving is een drugvrije zone. Jongeren in het
bezit van drugs worden onmiddellijk van het domein geweerd.
Drugs dealen leidt tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting en melding aan
de politie.

Omgeving






Fietsen worden in de voorziene fietsrekken geplaatst, bromfietsen kunnen ordelijk
op het asfalt.
Laat de fietsen en bromfietsen van anderen te allen tijde met rust!
Laat niemand op je bromfiets rijden
We vragen niet samen te scholen op straat – Bij zonsondergang is het
speelplein niet toegankelijk
Na sluitingstijd verlaat je het Sjarelkot, De Caproen en de omgeving onmiddellijk.
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Vernielingen, vandalisme, geweld





Wie iets vernielt, betaalt de aangerichte schade
Je brengt geen (imitatie)wapens (dus ook geen messen) mee naar het jeugdhuis
Bij diefstal, vernielingen en vandalisme kan je geschorst worden
Bij gebruik van geweld volgt er altijd onmiddellijke schorsing

Schorsing en uitsluiting
Leden of bezoekers die dit reglement of het reglement van De Caproen overtreden kunnen
tijdelijk of definitief kunnen geweerd worden. Hiervoor zijn de verantwoordelijken bevoegd.

Uitnodiging
Wij zijn met jullie en jullie leefwereld begaan. Je kan altijd beroep doen op één van de
verantwoordelijken wanneer je een probleem, een vraag… hebt.
Wij proberen een positieve en blije sfeer te creëren binnen het Sjarelkot en rekenen op
jullie om daaraan mee te werken.
Je kan ook steeds voorstellen doen naar activiteiten en inrichting toe. Indien je als
vrijwilliger wil meehelpen met het organiseren van activiteiten, of met bijvoorbeeld de
barwerking of op een andere manier: wend je tot de verantwoordelijke.

Statuut
Bizarre Sjarelkot is een erkende Bredense jeugdvereniging binnen het parochiaal
ontmoetingscentrum De Caproen en valt dus onder Parochiale Ontmoetingscentra
Decanaat Oostende VZW, Dekenijstraat 10, 8400 Oostende.
Opmaak,
November 2009
herziening
Januari 2015
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