REGLEMENT
VUURTORENTJE WSV BURGHSLUIS
Bestemming:
Het Torentje mag door leden gebruikt worden voor haven gerelateerde activiteiten:
•
•
•
•
•

Praathuis/inloopplek voor leden van de WSV Burghsluis;
Plek voor een steigerfeestje, met gebruik van buitenruimte;
Vergaderplek voor de commissies van de WSV Burghsluis;
Plek om een drankje te drinken en de dag door te nemen;
Een 2e eigen plek naast de ledentafel in het Oliegeultje.

Inrichting Torentje en buitenruimte, en voorzieningen:
•
•
•
•

Het Torentje is ingericht met een ronde bank en rugleuning langs de wand met zitruimte voor 16
personen, voorzien van kussens in de clubkleuren en 4 opklapbare tafeltjes;
In het Torentje is een pantry aanwezig voor het maken van thee of koffie. Er is een aanrecht met
wasbak voor het afwassen van servies en een koelkast voor het bewaren van voorraad;
Het Torentje is uitgerust met luxaflex zonwering;
De gehele buitenruimte van het Torentje valt binnen de kadastrale grens van de pachtovereenkomst
van de WSV Burghsluis en kan als zodanig aangewend worden voor privégebruik door de leden.

Regels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Torentje is rookvrij;
Het Torentje is gesloten als er geen leden aanwezig zijn;
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het Torentje;
Toegang tot het Torentje is mogelijk via een elektronisch slot en druppel*
In het Torentje ligt een logboek waarin de leden het gebruik en hun aanwezigheid registreren met
naam, datum en tijdstip;
Bij gebruik van de koelkast moet eigen voorraad weer meegenomen worden bij vertrek;
Leden die het Torentje openen en in gebruik nemen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het
schoon achterlaten van het Torentje.
Na gebruik wordt het Torentje gesloten door het dichttrekken van de deur.

* Een druppel kan tegen een waarborgsom bij de havenmeester worden verkregen.
Deze druppel geeft ook toegang tot de ledenfietsenstalling.
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