RICHTLIJNEN EN TARIEVEN PLEIN28
Plein28 is een leer- en ontmoetingscentrum waar inwoners elkaar
ontmoeten tijdens leuke activiteiten en interessante workshops en
trainingen. Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen.
Nieuwe initiatieven van inwoners of maatschappelijke organisaties juichen
we toe! Heb je een idee of start je een nieuw initiatief: neem dan contact
met ons op voor de mogelijkheden.
1. ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ACTIVITEITEN
We vinden het belangrijk dat gebruik van de ruimte binnen onze
maatschappelijke doelstellingen past. Daarom hanteren we richtlijnen voor
activiteiten.
•
•
•
•
•
•

De activiteit is gericht op meedoen, ontmoeting, sociale activering, leren.
De activiteit is toegankelijk voor iedereen: geen besloten clubjes.
De activiteit is laagdrempelig en verwelkomend; eigen bijdragen zijn laag en de
activiteit vereist geen voorkennis of specifieke vaardigheden.
WelzijnsKompas toetst of de activiteit binnen het programma past.
Plein28 kan niet worden gehuurd voor feesten, partijen of commerciële
activiteiten.
De activiteit mag geen geluidsoverlast opleveren, Plein28 heeft bovenburen.

2. TARIEVEN
Plein28 bestaat uit drie delen die van elkaar gescheiden zijn. Het kleinste
deel kan middels een schuifdeur afgesloten worden van of juist betrokken
worden bij het grote deel. Ambachtenplein is een aparte ruimte. In het
grote deel bevindt zich een keuken.
Voor INWONERS die niet zijn
verenigd in een organisatievorm:
€10,- per uur kleine deel (15 pp)
€15,- per uur Ambachtenplein (10 pp)
€20,- per uur grote deel (30 pp)
€25,- per uur kleine + grote deel)
1 ronde koffie of thee per activiteit is
inbegrepen in de prijs.

Voor maatschappelijke organisaties:

€20,- per uur kleine deel (15 pp)
€25,- per uur Ambachtenplein (10 pp)
€30,- per uur grote deel (30 pp)
€45,- per uur kleine + grote deel)
Voor eenmalige activiteiten gelden de
prijzen van de prijslijst. Bij terugkerende
activiteiten kunnen aanvullende
afspraken worden gemaakt.
Het dagdelentarief biedt een korting: 3 uur betalen voor 4 uur afname.
Als de keuken wordt gebruikt voor het bereiden van maaltijden brengen wij
€20 euro extra in rekening.

Tel. 0252-757100 (9.00 tot 12.30) of mail: info@plein28.nl
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