Hervormde Gemeente Puttershoek

Regels voor het gebruik van De Schakel
Algemeen:
Het gebouw is een kerkelijk gebouw en van de bezoekers wordt verwacht dat zij zich daarmee
in overeenstemming zullen gedragen. Daarnaast zijn er de normale omgangsvormen
waaronder o.a. wordt verstaan: Geen wapens; geen drugs; geen ongewenste intimiteiten; geen
agressie en geen hinderlijk gedrag.
Toezicht:
Het toezicht van het gebouw wordt verzorgd door vrijwilligers. Deze zien er namens het
college van kerkrentmeesters op toe, dat de huis- en gedragsregels worden gehandhaafd.
Regels waaraan het gebruik van het gebouw dient te voldoen om evacuatie niet te
hinderen:
1) Alle paden die gezamenlijk een directe verbinding vormen tussen de verschillende
uitgangen dienen vrij toegankelijk te zijn en mogen niet worden geblokkeerd. Het moet te
allen tijden mogelijk zijn om met een rolstoel door deze paden te bewegen.
2) Voor deuren die uitgang zijn mogen geen obstakels staan. Deze deuren moeten te allen
tijd kunnen worden geopend.
3) Indien een uitgang dicht wordt gedaan tijdens een bijeenkomst, moet deze zonder hulp
van buiten kunnen worden geopend.
4) Afwijking van deze regels is alleen toegestaan in overleg met het college van
Kerkrentmeesters.
5) Volg aanwijzingen van het toezicht op.
Verdere regels voor het gebruik van De Schakel:
1) Gebruikers van het gebouw mogen de hun toegewezen zalen inrichten op de door hun
gewenste manier.
2) Zodra er nagelvaste constructie(s) moeten worden geplaatst is toestemming nodig van het
College van Kerkrentmeesters. Men moet hier bijvoorbeeld denken aan het ophangen van
lampen, spotjes of planken.
3) Het is in het gehele gebouw verboden te roken. Roken dient dus buiten te gebeuren. Gooi
geen sigaren- of sigarettenpeuken op de grond maar deponeer deze in de daarvoor
bestemde bakken bij de uitgangen.
4) Levende muziek mag alleen ten gehore worden gebracht na overleg met het toezicht.
5) Het gebouw moet zaterdags vóór 24.00 uur worden verlaten.
6) De bezoekers worden verzocht de toiletten netjes te houden.
7) Er wordt in het gebouw geen alcohol in welke vorm dan ook, verkocht, geschonken of
verhandeld.

