WIE ZIJN WIJ
De Vereniging
Gildenhuis vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en beoogt dus geen commercieel doel.
Alle bestuursleden werken onbezoldigd. Het Gildenhuis heeft geen personeel.
De doelstelling van de vzw is een onderdak te verschaffen aan socio- culturele verenigingen
die zich aansluiten. Deze zijn voor ons dan ook van het grootste belang.
Wij noemen deze de aangesloten verenigingen of A-verenigingen.
Privé personen en andere verenigingen zijn natuurlijk ook welkom in het Gildenhuis maar hebben
minder privileges en betalen hogere prijzen.
Wij zijn aan niemand verantwoording schuldig, behoudens natuurlijk de geldende wettelijke bepalingen
en normen voor verenigingen en de gebouwen.
Deze vrijheid houdt echter in dat wij van niemand subsidies krijgen. Dit wil zeggen de inkomsten van de
vzw zijn rechtstreeks afhankelijk van de inkomsten van de verhuur :
a) Van het café.
b) Van de zaal en de lokalen.
Het gaat er dan ook om onze onkosten betaald te krijgen zoals het verbruik van water, gas, elektriciteit,
belasting, taksen, de jaarlijkse controle van het elektriciteits-, en gasnet, het nazicht van het brandblusmateriaal,
uitvoeren van herstellingswerken, vernieuwen van oud of versleten meubilair, vernieuwen van oude installaties,
verfwerken, herstellen van beschadigingen, enz...
De verhuurprijs is dan ook rechtstreeks afhankelijk van deze onkosten.
M.a.w. de prijs die u betaald is feitelijk een onkostennota die integraal terug geïnvesteerd wordt in het
Gildenhuis. Het bestuur probeert enerzijds zoveel mogelijk veiligheid en comfort te bieden en anderzijds
de prijzen zo laag mogelijk te houden.
De Website
De website is een informatief werkdocument.
Kan je iets niet vinden? Laat het ons weten!
Wij proberen er alle mogelijke informatie op te plaatsen.
De website kan ook gebruikt worden als kruispunt of aanspreekpunt met, of tussen, de aangesloten verenigingen
en potentiële gebruikers. Via de rubriek “A-verenigingen” kunnen er afspraken gemaakt worden.
Meestal gaat dit over wijzigen van huurdata of locaties, Het op voorhand plaatsen van materiaal, enz...
Bij onderlinge wijzigingen wel de zaalverhuurder inlichten a.u.b.

Gildenhuis vzw is een vereniging voor verenigingen.

