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Voor het gebruik van de oefenruimte aan de Hearekeunst te Workum, geëxploiteerd door
Stichting “De Paupers”, gelden de volgende regels:
1. Bestemming
De oefenruimte is uitsluitend bestemd voor het ontplooien van activiteiten die direct verband
houden met het beoefenen van muziek.
De begane grond en de zolder zijn bestemd voor opslag van goederen.
De sanitaire voorzieningen staan ter beschikking van de gebruikers van de oefenruimte.
De eerste verdieping is bestemd voor muziekbeoefening.
2. Tijden
Ter beperking van geluidsoverlast mag er tussen 22.00 uur en 9.00 uur geen hinderlijk lawaai
worden geproduceerd.
3. Roken
Voor de eerste en de tweede verdieping geldt een absoluut rookverbod.
4. Contributie
Voor de reguliere gebruikers van de oefenruimte is de contributie vastgesteld op € 75,- per
jaar/per persoon. Maak je geen gebruik van de oefenruimte, maar draag je de stichting wel een
warm hart toe dan is het mogelijk om donateur te worden. De contributie voor donateurs is
vastgesteld op € 50,- per jaar/per persoon.
Voor reguliere gebruikers en donateurs wordt de contributie jaarlijks geïncasseerd door middel
van een doorlopende machtiging.
5. Projectcontributie
Gelegenheidsorkesten, bestaande uit niet-leden van Stichting “De Paupers”, die de oefenruimte
incidenteel gebruiken voor eenmalige projecten, betalen een contributie van € 5,- per persoon per
dagdeel. Deze contributie geld ook voor de niet-leden in gezelschappen die gedeeltelijk uit
“Pauper”-leden bestaan. De dagdelen zijn:
ochtend
10.00 – 14.00 uur
middag
14.00 – 18.00 uur
avond
18.00 – 22.00 uur
De reservering van de oefenruimte dient vooraf gedaan te worden via de onderstaande
contactpersoon en de contributie dient vooraf te worden betaald via IBAN NL48RABO0372123686
t.n.v. de Stichting “De Paupers” o.v.v. projectnaam.

6. Hygiëne
Gebruikers van de oefenruimte dienen na elke sessie de gebruikte ruimtes schoon en
netjes achter te laten.
7. Installatie
Voor het beoefenen van muziek stellen “De Paupers” ter beschikking:
● 1 zanginstallatie (incl. 4 zang-microfoons)
● 2 gitaarversterkers
● 1 bas versterker
● 1 drumstel (zonder bekkens)
De gebruiker wordt geacht hier zorgvuldig mee om te springen.
Nieuwe gebruikers krijgen uitleg bij de eerste gebruik van de apparatuur/instrumenten.
Defecte apparatuur/instrumenten moet zo snel als mogelijk worden gemeld bij de onderstaande
technische contactpersoon, zodat dit kan worden gerepareerd of kan worden vervangen.
8. Verhuur
Voor gebruik buitenshuis is er een muziekinstallatie beschikbaar. Het huurtarief per keer is € 100,-.
Ook kunnen de (bas)gitaarversterkers en het drumstel worden gehuurd. Het tarief per
apparaat/instrument is € 25,-. De aanvraag voor huur van de apparatuur/instrumenten dient te
geschieden bij de technische contactpersoon. Ook buitenshuis is de huurder uiteraard
verantwoordelijk voor de installatie.
9. Aansprakelijkheid
Stichting “De Paupers” is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van de
gebruikers.
10. Overtreding
Overtreding van deze regels kan ertoe leiden dat de overtreder onherroepelijk de toegang tot de
oefenruimte wordt ontzegd.
11. Nieuwe Leden
Er wordt gestreefd naar een zo intensief mogelijk gebruik van de oefenruimte. Dat wil zeggen dat,
binnen de grenzen van het optimaal functioneren van de oefenruimte, in principe ieder mens,
ongeacht huidskleur, afkomst of kerkelijk gezindte, welkom is om, met inachtneming van de
gestelde afspraken, zich te bekwamen in de muziek.
Aanvragen voor lidmaatschap kunnen worden verricht aan de contactpersoon van Stichting “De
Paupers”. Bij twijfel en/of overbezetting beslist het bestuur.

12. Sleutel
Voor het bezit hebben van de sleutels van de oefenruimte dient men toestemming te hebben van
de contactpersoon. Vertrekkende leden dienen hun sleutels bij hem in te leveren.
13. Contactpersonen
Contactpersoon voor de oefenruimte, namens Stichting “De Paupers” is:
Paulus Folmer
Estrikwurk 5
8711 KC WORKUM
Tel: 06-46212705

Technische contactpersoon bij defecte of niet werkende apparatuur of
het verhuur van de installatie/apparatuur/instrumenten is:
Lars van Dieren
Begine 39
8711 BG WORKUM
Tel: 06-42322415
E-mail: lvdtechniek@gmail.com

Wijzigingen in het oefenrooster worden bijgehouden op de website (welke band, op welke dagen
en dagdelen). Deze worden in overleg met de contactpersoon en bands vastgesteld.

