SPELREGELS DORPSVERENIGING PIERSHIL GEBRUIK VOORMALIG GEMEENTEHUIS
De dorpsvereniging Piershil heeft het voormalig gemeentehuis in Piershil - vooralsnog tot en
met 31 december 2020 – voor het organiseren van sociaal-maatschappelijke, nietcommerciële pop-up- activiteiten in bruikleen gekregen van de Gemeente Hoeksche Waard.
De dorpsvereniging wil daarmee zoveel mogelijk in het gemeentehuis organiseren en ook
verenigingen en instellingen breed faciliteren in het gebruik daarvan. Daarvoor gelden een
aantal werkafspraken / spelregels.


Aanmeldingen en de beoordeling daarvan lopen via (bestuurs-)leden van de
dorpsvereniging of via info@swaneblake.nl.



Activiteiten kunnen kostendekkend georganiseerd worden - bijvoorbeeld door het
heffen van een entree - maar mogen niet gericht zijn op het maken van winst.



Het toezicht op en de instructie voor de activiteit(en) wordt gehouden door of namens
de dorpsvereniging.



De activiteit is in beginsel niet concurrerend met bestaande activiteiten en mag geen
hinder of overlast veroorzaken.



Organisatie en eventuele beschikbaarheid van koffie/thee/fris en andere drank en
consumpties ligt uitsluitend in handen van de dorpsvereniging en is tegen bescheiden
vergoeding verkrijgbaar.



De dorpsvereniging houdt zich uiteraard aan wetten en regelgeving. Daarom is
alcohol onder de 18 jaar bijvoorbeeld niet toegestaan, evenals het gebruik van
(party-)drugs, lachgas of andere (verdovende) middelen.



Toestemming van de dorpsvereniging ontslaat de organisator niet van de verplichting
zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke vergunningen; geen vergunning betekent
dat het evenement niet doorgaat.



De aanwezige ruimte(n), inventaris, installaties zijn op afspraak beschikbaar en te
gebruiken.



De organiserende partij moet de gebruikte ruimtes opgeruimd en schoon achterlaten.
Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.



Momenteel zijn er als gevolg van de coronacrisis aanvullende voorwaarden, de
organiserende partij stelt zich hiervan op de hoogte en treft de noodzakelijke
maatregelen. Omdat de dorpsvereniging eindverantwoordelijk blijft is tijdig overleg
noodzakelijk.

Laatst bijgewerkt: nav de (dvP)-vergadering dd. 9 september 2020 en het coronaprotocol
versie september 2020
Versie september 2020

