Dorpshuis d’Olde Karke
Huishoudelijk reglement
Inventaris:
In de keuken is aanwezig en te gebruiken:
 Kopjes en schoteltjes
 Thermoskannen, 1 x voor thee en 2 x voor koffie
 Kookplaat
 Afwasmachine, voor kopjes en glazen kan het korte programma gebruikt worden.
Graag op tijd aanzetten, en zelf de afwasmachine weer uitpakken voor vertrek.
 Thee- en handdoeken
Koffie zetten:
Er zijn twee koffiezetapparaten voor gebruik door huurders. Thermoskannen zijn aanwezig. Thee in
Theekannen, koffie in koffiekannen.
Koffiefilters zijn aanwezig, koffie en thee etc. dient de huurder zelf mee te nemen.
Schoonmaak:
Wij verwachten van u dat u het gebouw schoon achterlaat bij vertrek. Dit betekent:
 Veegschoon maken
 Toiletten schoonmaken
 Na een feestje/dagactiviteit ook dweilen.
 De afwas doen en opruimen.
U kunt hiervoor de aanwezige schoonmaakspullen gebruiken.
Kinderen en spelen:
Wilt U uw kinderen op het terrein van de Olde Karke houden en ze niet op straat of op het terrein van de buren
laten spelen? Als meer ruimte nodig is dan kunnen kinderen op de brink spelen. Wees voorzichtig met
oversteken. U bent zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van kinderen.
Verwarming:
Na een activiteit de verwarming terugzetten op 9 graden. De deuren van de kerkzaal niet langdurig open zetten
als de verwarming aanstaat.
Afval:
Na vertrek kan afval in de container buiten bij de voordeur gedaan worden.
Meubilair:
U kunt het meubilair naar eigen inzicht gebruiken. Er staan extra stoelen op verrijdbare plateaus in de berging.
Omdat we geen fulltime beheerder in het dorpshuis hebben verzoeken wij u dringend de meubels na gebruik als
volgt weer terug te zetten:
2X18 houten stoelen op de verrijdbare plateaus in de berging. De overige houten stoelen in stapels van ca. 7
stuks langs de korte wanden in de kerkzaal. De zwarte stoelen in 3 stapels langs een muur in de kleine zaal.
Ca. 4 tafels in de kleine zaal en de overige tafels in de kerkzaal. Als iedereen dat doet hebt U het meubilair op
deze wijze aangetroffen bij aankomst.
Parkeren:
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw auto op de brink te parkeren, en dat dan ook aan uw gasten te vragen?
NIET parkeren op terrein van de buren (de kapperswinkel)
Vertrek:
Wilt u eraan denken dat u binnen rustig afscheid neemt. Dat betekent dat u niet toetert bij het afscheid en dat
u niet met de deuren slaat. Ons dorpshuis staat midden in een woonwijk.
Voor informatie, bespreken en sleutelbeheer Dorpshuis d’Olde Karke:
Anouk Benning tel. 0528-785290
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