
 
Huishoudelijk Reglement Hobbycentrum Cuijk (HCC). 
 
Algemeen 
Hobbycentrum Cuijk (hierna te noemen HCC) is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar 
mensen de gelegenheid krijgen zich creatief te ontwikkelen, mensen te ontmoeten of zich 
vrijwillig in te zetten. Het Huishoudelijk Reglement regelt de dagelijkse gang van zaken 
waardoor iedereen zich prettig en veilig voelt. Het is dus belangrijk dat iedereen het 
reglement kent en zich daaraan houdt. Bij het overtreden van dit reglement zullen 
begeleiders en/of bestuur hem of haar daarop aanspreken. Mocht dit niet zorgen voor een 
oplossing of is er sprake van wangedrag dan zullen er maatregelen getroffen worden door 
het bestuur. Dit kan leiden tot een schorsing of een lokaalverbod. 
 
Beleid 
- Waar verschillende mensen bezig zijn met hun hobby, is het vanzelfsprekend en 

noodzakelijk dat men elkaar helpt en respecteert. Uiteraard geldt de regel dat lichamelijk 
en verbaal geweld verboden is. Ook wordt vloeken en schelden niet geaccepteerd. 

 
- De regels en aanwijzingen van begeleiders en/of bestuur gelden voor alle aanwezigen in 

het pand van het HCC en dienen altijd te worden opgevolgd, in het bijzonder in het geval 
van een calamiteit. 

 
- Het bestuur is bevoegd een deelnemer de toegang tot het HCC (tijdelijk) te ontzeggen bij 

onacceptabel gedrag of niet naleving van het huishoudelijk reglement. 
 
- In het hele gebouw en in de bij het gebouw behorende buitenruimte geldt een 

rookverbod. Mocht iemand onder invloed van alcohol of drugs zijn, dan wordt hem/haar 
de toegang geweigerd. 

 
- Het uitoefenen van een hobby vindt plaats in groepsverband en in principe met toezicht 

van een begeleider 
 
Deelname 
- Het Hobbycentrum is toegankelijk voor alle leeftijden.  
 
- Aanmelden kan geschieden bij het secretariaat door het invullen en ondertekenen van 

het deelnameformulier of via het deelnameformulier op de website van het 
hobbycentrum. Deelnemer geeft hiermee toestemming dat zijn/haar gegevens door HCC 
mogen worden vastgelegd volgens het privacy beleid van het HCC 

 
- Na betaling van de door het bestuur vastgestelde deelnemersbijdrage heeft men 

toegang tot het pand voor het beoefenen van de maximaal 2 aangegeven hobby’s. 
Deelname is in principe voor onbepaalde tijd. 

 
- De deelnemersbijdrage kan voor een heel kalenderjaar; januari-december, of in twee 

termijnen; januari-juni en juli-december voldaan worden. Het geheel of gedeeltelijk 
retourneren van de deelnemersbijdrage door bijvoorbeeld ziekte, vakantie of voortijdig 
beëindigen van deelname is niet mogelijk, tenzij het bestuur zeer bijzondere 
omstandigheden daarvoor aanwezig acht. 



 
- Afmelden als deelnemer dient schriftelijk (email) te geschieden bij het secretariaat. 
 
- Indien er voor een bepaalde hobby een wachtlijst is, krijgen niet-deelnemers in principe 

voorrang. Dit om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen hun hobby uit te 
voeren. Het bestuur neemt hierover de beslissing. 

 
Materiaal 
- Het gebruik van (eigen) meegebracht gereedschap en materiaal is toegestaan, mits 

duidelijk gemerkt met de naam van de eigenaar. 
 
- Het is niet toegestaan gereedschap en materialen die eigendom zijn van HCC te lenen 

voor thuisgebruik 
 
- Informatie over het gebruik en de betaling van materialen die HCC op voorraad houdt, 

kan gevraagd worden aan de betreffende begeleider of bestuur. Betaling dient direct en 
contant te geschieden.  

 
Aansprakelijkheid 
- Bezoeken of verblijven in de ruimtes van het HCC geschiedt geheel op eigen risico. 
 
- De vrijwilligers/begeleiders van het HCC zijn via de Gemeente Cuijk verzekerd. De 

gemeente Cuijk heeft daartoe een collectieve Vrijwilligersverzekering afgesloten.  
 
- Het HCC is niet aansprakelijk voor het gebruik door begeleiders en deelnemers van de 

ter beschikking gestelde voorzieningen, machines, gereedschappen en materialen, met 
welke gevolgen dan ook. 

 
- Het HCC is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van meegebrachte goederen. 

Dit geldt tevens voor de fietsenstalling. 
 
- Het werken met machines en gereedschap gebeurt geheel op eigen risico. Machines en 

gereedschappen staan de begeleiders en de deelnemers ter beschikking. De 
deelnemers dienen zich strikt aan de veiligheidsvoorschriften (bijv. veiligheidsbril, 
gehoorbeschermers, e.d.) te houden. Het is verboden beveiligingen aan de machines te 
verwijderen. 

 
- Slijtage/schade aan de machines en gereedschappen dienen direct gemeld te worden 

aan de begeleider en/of bestuur. Zo nodig verbiedt de begeleider en/of bestuur het 
verdere gebruik van de machine in afwachting van reparatie. 

 
- Gehoorbescherming, veiligheidsbril en dichte schoenen zijn verplicht in de hout- en 

metaalwerkplaats. 
 

- Het is niet toegestaan om alléén in de accommodatie te verblijven 
 
Drank en Spijs 
- HCC zorgt voor de koffie, thee en wat verder nog gewenst is tegen een schappelijke 

prijs. Dit moet bij afname direct en contant worden afgerekend.  
 



 
Brandveiligheid 
- Deelnemers moeten zich voortdurend bewust zijn van de risico’s op het ontstaan van 

brand. Met name met brandbare materialen/vloeistoffen is voorzichtigheid geboden. Bij 
het werken met brandbare materialen mag geen open vuur worden gebruikt. 

 
Schoonmaken en opruimen 
- Iedereen maakt het gebruikte gereedschap schoon en brengt het gereedschap terug 

naar de plek waar het hoort. 
 
- Aan het eind van de activiteit worden de tafels en stoelen door de deelnemers 

schoongemaakt en wordt de vloer geveegd. 
 
Calamiteiten 
- Bij calamiteiten, zoals brand e.d. dient iedereen de aanwijzingen van de begeleider en/of 

bestuur van het HCC op te volgen. Bij calamiteiten waarbij brandweer, politie of 
ambulancepersoneel is ingezet dienen hun opdrachten te worden opgevolgd. 

 
Huisdieren: 
- Huisdieren worden niet toegelaten. Een uitzondering hierop kan(in overleg met het 

bestuur) een SOHO-hond zijn (assistentie hond voor o.a. mensen met een beperking). 
 
Fietsen en auto’s 
- Fietsen van deelnemers mogen alleen in daarvoor bestemde en aangeduide 

fietsenstallingen worden gestald.  
 
- Auto’s van deelnemers mogen niet vóór of opzij van het pand worden geparkeerd maar 

in de directe omgeving (o.a. Parallelweg, NS-parkeerterrein, De Oude Werf) 
 
Ideeën en suggesties 
- Het bestuur zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de vrijwilligers, 

begeleiders en deelnemers. Ideeën en suggesties zijn daarom van harte welkom en 
kunnen doorgegeven worden aan het bestuur. 

 
 
Slotbepaling: 
- Indien de bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement niet of onvoldoende worden 

nageleefd kan het bestuur schriftelijk besluiten om de deelname aan het HCC tijdelijk of 
structureel niet meer toe te staan.  

 
- In alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur van 

het Hobbycentrum Cuijk. 
 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 01-04-2022 
 
De voorzitter,                                                           De penningmeester, 
 
 


