Jongerenwerking Witte Beer

REGLEMENT

Reglement voor de leden/niet-leden

-

Toelating tot onze jongerenwerking

Dove en slechthorende jongeren van 15 tot 35 jaar, alsook hun vrienden zijn welkom.
De kampen zijn toegelaten vanaf het leeftijd van 16 jaar.
Tijdens de vijfjaarlijkse bestaan van onze jongerenwerking zijn jong en oud wel toegelaten.
Jongeren onder de 15 jaar moeten evenwel vergezeld zijn van een ouder.
Voor alle activiteiten, na 22u is voor 35-plussers wel toegelaten.

-

Startleeftijd en eindleeftijd

Alle jongeren die het leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, mag je pas toegelaten worden.
Alle jongeren die het leeftijd van 36 jaar heeft bereikt, wordt je niet meer toegelaten mits
enkele regels dat wordt vermeld op dit reglement.
Het is dus niet toegelaten op het geboortejaar.

-

Alcohol

Er wordt toezicht gehouden in geval van dronkenschap. Voor de 15-jarigen is het wettelijk
verboden om alcohol te drinken. Voor de -18-jarigen is het ook wettelijk verboden voor de
sterke dranken.

-

Beleefdheid en respect

Baldadigheden kunnn tot de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben. Zowel de
bestuursleden als de jongeren zijn verplicht voor het naleven van dit reglement.

-

Verantwoordelijkheid

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstallen, verdwenen goederen en ongeval.
Tijdens de activiteiten zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor de ongevallen maar
kunnen wel op een hulp rekenen van de bestuursleden.

-

Vernieling

Vernielingen van goederen worden niet verzekerd. Wie de goederen vernielt, moet de
schuldige de factuur betalen aan de jongerenwerking.
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Verzekering

Onze jongerenwerking is aangesloten met de hospitalisatieverzekering. Dit geldt alleen voor
de leden.

-

Relaties

Een koppel van wie één van de beide jonger is dan 35 jaar zijn toegelaten in onze
jongerenwerking.

-

Hygiëne

Het lokaal of zaal moet ordelijk zijn, alsook de lavabo's en de toiletten moeten steeds proper
zijn. De glazen en flessen mogen niet buiten of op de grond of verwarming staan.

-

Toegang

Achter de toog komen is strikt verboden. Wie de vrijwilligers zijn voor te tappen, zijn wel
toegelaten mits de toestemming van de voorzitter.

-

Indienen van klachten

Leden mogen, mits verwittiging aan de voorzitter, aanwezig zijn op de bestuurvergadering
voor eventuele klachten mee te delen. Zij kunnen echter ook schriftelijk hun bezwaren
meedelen via mail naar de mailadres van de jongerenwerking.

-

Toezicht

Er wordt streng toezicht gehouden op eventuele gevechtspraktijken en hevige discussies, de
politie zal verwittigd worden indien de talrijke verwittigingen door de bestuursleden niet
helpen.

-

Veiligheid

Het is strikt verboden om gevaarlijke voorwerpen mee te brengen. Ook drugs, stinkbommen
of dergelijke voorwerpen worden niet toegelaten.
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Rookverbod

Het is streng verboden te roken in het gebouw. Roken doe je buiten.

-

Afwezigheid

Bij afwezigheden worden de inschrijvingen niet terugbetaald behalve indienen van de
dokterattest.

-

Uitsluiting

De jongeren kunnen voor 1 jaar worden uitgesloten door de jongerenwerking indien hij/zij
lastig zijn of constant vervelend doen en dit na de 3e officiële verwittiging van de voorzitter:
1e verwittiging: mondeling 2e verwittiging: schrijftelijk 3e verwittiging: uitsluiting

-

VVK reserveren voor fuif/bal

Iedereen heeft recht om VVK te reserveren op afstand via mail naar onze secretariaat, maar
als jij reserveert en jij komt niet opdagen op het fuif of bal, zal jij een mail krijgen van onze
jongerenwerking met melding dat jij de VVK zal moeten betalen. Indien je binnen 1 maand
na het fuif niet betaalt, wordt jij op de zwarte lijst gezet. Dat betekent dat jij voor gedurende
tijd geen VVK kunnen reserveren tot je schuldige bedrag hebt betaald. Maar jij kunt wel nog
altijd VVK kopen via onze bestuursleden.

-

Jaarlijks Algemene Ledenvergadering

Iedere jaar op eerste zaterdag van november wordt altijd een AV georganiseerd door ons
jongerenwerking mits uitzondering. Iedereen is van harte welkom maar alleen de leden
kunnen hun stem uitoefenen bij elke agendapunt. De niet-leden mogen vragen stellen bij het
agendapunt “Varia”, maar mogen geen verband zijn met voorgaande agendapunten.
Ex-bestuursleden hebben geen inspraak maar ze mogen altijd een advies geven.

-

Financién

De officiële boekhouding van voorgaande 1 jaar kunnen worden ingekeken door de jongeren
dat bepaalde jaar lid waren bij Algemene Ledenvergadering. Je dient daarvoor te vragen aan
de voorzitter.
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JF-kamp

Wie lid is van JWWB en aanwezig zijn op jaarlijkse Jong Fevlado-kamp krijgen de leden 5
euro van onze jongerenwerking.

-

Kandidatuur aanstellen als bestuurlid

Wie kandidaat wil stellen als bestuurlid heeft natuurlijk ook voorwaarden. Die moet
minimaal 1 jaar lid zijn van onze jongerenwerking en ze/hij moet mintens 16 jaar zijn. Indien
je kandidatuur wil aanstellen, dien je een motivatie te typen en mailen naar secretariaat van
onze jongerenwerking. Het kan alleen gebeuren tussen 1 oktober tot en met 1 december.

