Het binnenhuisreglement van jeugdhuis SUMO
1. 1 Doelstelling
Jeugdhuis SUMO wil ontmoeting bieden aan alle jongeren van 16 tot 25 jaar zonder onderscheid van ras,
geslacht,... Jeugdhuis SUMO wil in deze sfeer van ontmoeting haar leden creatieve, culturele, sociale,
sportieve, vormende en ontspannende activiteiten aanbieden of eraan deelnemen.
2. 2 Openingsuren
Gewone stuif-in: vrijdag van 19 tot 1 uur
Speciale activiteit: vrijdag van 19 tot 3uur
Tijdens de openingsuren is de instuifruimte toegankelijk voor de leden. De avondverantwoordelijke kan
beslissen bij het verstrijken van de openingsuren het jeugdhuis te sluiten. Wanneer de tapper wil sluiten, zal
hij een signaal laten afgaan. Dit betekent dat de aanwezigen hun laatste drankje mogen bestellen. Het is
andere personen dan een lid van de kern, niet toegestaan het openhouden van het jeugdhuis over te
nemen.
Leden die buiten de openingsuren van de lokalen wensen gebruik te maken, wenden zich tot de voorzitter
van de Raad van Beheer.
3. 3 Lidmaatschap
Jeugdhuis SUMO is toegankelijk voor alle jongeren vanaf zestien jaar. Niemand kan de toegang geweigerd
worden op basis van huidskleur, geslacht en ideologische, filosofische of politieke overtuiging.
Leden van jeugdhuis SUMO krijgen een lidkaart. Deze wordt jaarlijks hernieuwd. Het lidgeld bedraagt € 5,00
en blijft één jaar geldig.
4. 4 Voordelen voor de leden
De eigenaars van een lidkaart ontvangen steeds een persoonlijke uitnodiging bij activiteiten van het
jeugdhuis. Bovendien sluit het jeugdhuis voor hen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen af. Zij krijgen ook korting op activiteiten georganiseerd door jeugdhuis SUMO en
andere voordelen.
5. 5 Structuur
Jeugdhuis SUMO wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die jaarlijks op een democratische wijze door
de Algemene Vergadering wordt verkozen. Iedereen die lid is van de Algemene Vergadering kan zich
kandidaat stellen. De Raad van Bestuur vergadert minstens twee maal per maand. De Raad van Bestuur is
bevoegd voor het dagelijkse bestuur en het financiële beleid van het jeugdhuis.
Eenmaal per jaar is er een Algemene Vergadering, waarin alle medewerkers uit elke werkgroep zetelen.
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:
- verkiezen van de leden van de Raad van Bestuur.
- beslissen over de aanvaarding van het financiële verslag en de begroting.
- evaluatie van de algemene werking van het jeugdhuis SUMO.
- statuten en binnenhuisreglement aanpassen wanneer nodig.
De kern bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en de werkgroepleiders. De kern vergadert minstens
om de veertien dagen.
De bevoegdheden van de kern zijn:
- programmatie en planning van activiteiten.
- ondersteuning van de werkgroepen.
Ten slotte zijn er nog een aantal vaste en losse werkgroepen. De werkgroepen worden geleid door een lid
van de kern. Werkgroepen worden in het leven geroepen door de Raad van Beheer die ook een
werkgroepleider aanduidt. De vaste werkgroepen zijn de tapploeg en de DJ-ploeg.
6. 6 Participatie
Ieder lid krijgt de mogelijkheid zich in een of meerdere werkgroepen te engageren en is dan vanzelf lid van
de Algemene Vergadering.
7. 7 Engagement
De leden van de Raad van Beheer, de kern en de werkgroepen zetten zich belangeloos in voor jeugdhuis
SUMO. Zij werken regelmatig en actief mee aan de uitbouw van het jeugdhuis.

8. 8 Aansprakelijkheid
De verantwoordelijken zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal tegenover leden en/of
derden.
9. 9 Gedrag
Het bezit, gebruik of verhandelen van verdovende en/of stimulerende middelen in het jeugdhuis of op het
terrein is ten strengste verboden. Binnen de muren van het jeugdhuis wordt er geen eigen drank
geconsumeerd. Vrijwillig aangebrachte schade aan het jeugdhuis, leden, materiaal of derden wordt
opgeruimd en vergoed door diegene die ze veroorzaakt hebben.
In het jeugdhuis is het bezit van wapens strikt verboden. Bij het overtreden van deze regel zal men
onmiddellijk gevraagd worden om het jeugdhuis te verlaten en indien nodig zal er contact opgenomen
worden met de bevoegde politiediensten.
Bij overtreding van een van de bepalingen van dit binnenhuisreglement heeft de Raad van Beheer het
recht sancties te treffen. Deze variëren van een vermaning tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. Een lid
dat niet akkoord is met de genomen sanctie, heeft het recht zich te verantwoorden op de eerstvolgende
vergadering van de Raad van Beheer.
10. 10 Drugsreglement
Binnen het jeugdhuis worden er geen illegale drugs bovengehaald en voorbereid, niet gebruikt en niet
gedeald. Dit geldt ook voor de onmiddellijke omgeving rond het jeugdhuis.
De redenen voor dit drugsbeleid is omdat jeugdhuis SUMO geen drugskeet is. Illegale drugs gebruiken doe
je op eigen risico, maar je schuift dit niet af op de kap van het jeugdhuis. De buren hebben ook de neiging
om de politie te informeren over storende activiteiten zoals nachtlawaai en zeker druggebruik. Dit kan de
toekomst van het jeugdhuis in het gedrang brengen. Laat andere jongeren dus vrij en sleur hen niet mee in
het druggebruik.
Bij een eerste betrapping krijgt men een verbale waarschuwing met de nodige uitleg over ons drugbeleid.
Verzet wordt gezien als een 2e betrapping (zie verder). Bij een tweede betrapping krijgt men naast een
verbale vermaning ook uitsluiting voor diezelfde dag uit het jeugdhuis. Bij een derde aanmaning geldt
deze uitsluiting voor een maand en bij een vierde betrapping zijn we gedwongen over te gaan tot
definitieve uitsluiting. Indien noodzakelijk, wordt er contact opgenomen met de politiediensten.
11. 11 Aanpassingen
Elk lid wordt geacht kennis te hebben genomen van dit binnenhuisreglement. Het vervangt alle vorige. Het
aanpassen van dit reglement valt onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering. De leden
kunnen eventuele suggesties overmaken via de voorzitter van het jeugdhuis.
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