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íj k reglement
Huishoudef
t. Áffe bqndledendienendit reglementols geheelte kennen.Hetre-glement
dotum.
of voorofofgesproken
bij oonvangsdatum
wordt overhondigt
of per moilen dientvoorokkoordgetekendterug
Middelsoverhondiging
in de ruimte.
bezorgdte worden.Het rqlement is ter inzageoanwezig
een
enlof contoctpersoon
vio hunverte4enwoordiger
Allegroepentekenen
tijd.
/ bereidwi||igheidsverkloringvooronbepoclde
over eenkomst
dwi IIigheids verklaringdient
von dezeover eenkomst/berei
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eenmoondvoor het aflopenvcnde loatsteocngekondígde
minímoal
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viabovenstoond
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Eenblokis een
3. DecontributiebedraogtE 45,00per blokper moand.
wekefijkse periodevonZuuren45 min(1ó5min).In de contributieis
Tevensdienter een
opporotuur.
het gebruikvonslle aanwezige
opgenomen
borg betooldte worden2x de moondcontributie.Overdeborgwordt
geenrentebetaald.Er kanpasgere1eteerdwordenols de borgen de
contributievande eerstemaondvoldoonzijn.
4. De contríbutiedient voor de eerste von de moondte zíjn voldoon
(automofischovermokiqg).De eerstebetolingdient contontte worden
of zijn vervanger,
bestuurslidvonlt^.C.M
voldconbij eenverontwoordelijk
contribufievio de postbcnk(ING) rekeningnr.756 2O
de daoropvolgende
Bij geenbandnoom
contoctpersoon
enbondnoom.
79 o.v.vbloknummer
Bij het niet voldoenvonde contributieverplichtirg,neemthet
vermelding.
'collectíefbesfuurof diensverte-genwoordiger
het recht de bandvoor een
zonder
of meerderekerende tae.gargtot het collectief te ontze"ggen
resfitutie
5. ïndien eenbondzonderofmeldingenlof opzeggirgverstek loot goon
oonêen
vervofthet recht op het repetitiebloken wordt dit toe.gewezen
ondereband.Ookvervolt het recht op totole teruggavevonde borgsom,
het bedrogdot de bqndnogschuldigis oonochterstolligecontributie.
die; nomensde
bqnddient te zorgenvoor eencontoctpersoon
6. T.edere
over de bandledendroogf,
bondop?reedt,de veronïwoordelijkheid
aonsprokelÍjkÍs voor verpfichfilgenoon het collectíef en
verontwoordelijkis rroorde nrinte en opporofiiur.

7. De contoctpersoonzorgt voor eenlijst (contactgegevens
formulier) von
e'moil,en instrumentale
olfe bondledenmet: noom,adres,telefoon,
bezetting. Dezelijst dient bij de overeenkomst/bereidwilligheid
dienenoonhet bestuur
verkloringte wordenoverle-gd.Veranderingen
SCHRIFTETIJK te worden doorgegeven.Voordot de
verkloring in bezit is vonhet bestuurslid
overeenkomst/bereidwilligheid
kon er door de bondniet gerepeteerdworden.
8. De contoctpersoon(vertegenwoordígervonde bond)is oonsprokelijkvoor
eventueletijdens het repetitíeblok von oongoondeovereenkomst
veroo?zoskïeschodeoqninventarisof opporatuurindiendeze schsdehet
gevolgis vonoverbelosting,ondeskundigenlof ruw gebruikof boldodigheid
collectief, van eenvonde
ofsook ontvreemdingvon eigendomtnen
bondledenof bezoekers.Eventueleschodetijdens het repetitieblok
ontstoot oaninventorisof oppcratuurmoet doorgegevenworden
oonde
beheerderlbestuurs leden collectíef. Ook dient eventueleniet eerdere
gemelde of geconstdt eerde schade en/ of vermiste appcrotuur(stot ieven,
etc) con het beginvon het repetitieblok doorgegevente wordenoande
beheerder/bestuursleden.
De bond zorgt ervoor dot de ruimte met
gebruikte opporotuurno de repetitie in ordelijke stoat wordt
of achtergeloten.De bosisopparotuurmoet gebruikskloor
overgedragen
stoonvoor de volgendebond(vondaorde l5min ombouwtijdtussende
blokken).De ruimte dient schoonochtergelotente worden.Huisdierenzijn
niet toegëstoon.
9. fn de repetitieruÍmte en de nevenruÍmtegeldt een absoluut rook,
alleenvio de bar betrokken mogen
dronk en eet verbod. Consumpties
worden,indiendeze geopendis. Dronk mogolleengenuttigdwordenin het
café,of (bij sluitingcafé enlof andereomstondigheden)
op debegone
grondverdieping.
woornogamooktofvol dient mee-genomente
worden.Als
er toch gerookten of vuil ochter gelatenwordt in de ruimtes,neemthet
bestuur het recht om de eerst volgenderepeïitie af te gelcsten./tÁocht
en
zich dit bíj herholingvoordoen,don wordt het lidmootschopopgezegd,
de bond detoegongvonde repetitieruimte ontzegden uitgeschreven.
10.Voor muziekanten,beheerders en bezoekers von het collectief geldt
een obsoluut olcohol en drugsverbod, voor beidde ruimtes von het
coflectíef. Álsook voor olle ondere ruimtes gelegenin het gebouwwoor
,lA.C.tt is ondergebrocht.Hier geldt ook dot er 6EEN ofval
ochtergeloten dient te worden.Bij constoterÍng zÍch hÍerboven
genoemdepunten niet te houden, volgen dezelfde moctregelen ols
onder punt 9.
11.De band/groepdient op tijd (een kwortier no het eindevon het blok) op te
ruimenzodot de volgendebondop tijd konbeginnen.Binnendit kwortier

en/of achtergeloten
dient de opporotuurin ordelijke staot overgedragen
worden.
t2.Buíten debovenvermeldeortikels dienende instructiesvqnde
te
beheerdersof vonbestuursledenvon het collectief strikt opgevolgd
worden,ook nieuweregelsuitgevoordigddoor het collectiefbestuurdienen
stri kt nageleefd t e worden.
13.Tussentijdsecontributieverhogingof verlogingkondoor het
collectiefbestuur vostgestelden verrekend worden mel de overeen
gekomenbond.
A.Ap bepcoldedagenper joor kon M.C.Mvon hogerhqndworden
verzocht/opgelegddat de oefenruimtesgeslotenzijn. De blokkendie
hieronder zoudenkunnenvervollenwordenvergoed.Dit doormiddelvon
gedeeltelijketerug govecontributie (gemistblok) of eeneventueleruil
met eenbeschikboorblok.
15.Bij eventueleproblemenheefthet collectiefbestuurde beslissendesïem.
tí.Tedere bond heeft door het tekenenvon de
||igheidverkloring de verplichti ng aange-goon
om
over eenkomst/bereidwi
minimool1 moolper joor kostelooseen opïredente verzorgenvoor het
collectieÍ. Eventueleonkosïenvergoedingzullenín overle4besprokenen
vastgelegdworden.
lT.T.ederebondis verplicht eenvertegenwoordiger
te sturen noorde
dot minimoolI moolper joor
bijaenkomstenvonde joorverEoderingen,
gehoudenwordt.
18.Het is bondsten olle tijden verboden,het door hungehuurde
repetiïieblok, door te verhurenoon derden.
19.Door woor dit reglementniet in voorziet beslist het bestuur.
vonde huur vqnde repetitieruimtemoet
20.Na het (schriftelijk) opzeggen
het collectiefbestuurzo snel mogelijkde borgsomterug betalenoonde
bond.
overeengekomen
Zl.De borg word olleenterug betoold no inleveringvonhet originele regu von
'de borg. Wanneerer achterstolligebeïalingenblijken zijn wordt dit bij de
terugbetclingvonde borg verrekend.
?2.8r dient ten olle tijden zorgvuldigmel de verstrektetoegangssleutelvon
te wordenen dezeoltijd zorgvuldigaf te
de repetttieruimteomgegoon
hofenen in leleverenoon de bar (café) of ondersop gewijzigdesituoties.
Dezerichtlijnen zijn noodzokelijkvoor het goedfunctionerenvon het
collectief .
(contactpersoon)nomensde bond(leden).
Hierbij verkloort
Dot hij/zij op de hoogteis vonde in ocht te nemenhuisregels.
Hondtekening (conïoctpersoon)

