Toelichtingsdocument accommodaties
Wat biedt Uit In Neede accommodaties?
Met Uit In Neede bieden wij accommodaties een platform om zichtbaarheid te creëren voor hun
accommodatie en de mogelijkheden die deze accommodatie biedt inclusief contactgegevens. Denk
hierbij aan de mogelijkheid tot het huren van de accommodatie, het aantal toegestane personen, de
aanwezigheid van horeca of de accommodatie rolstoelvriendelijk is, etc. Daarnaast krijgt een
accommodatie de mogelijkheid, wanneer van toepassing, activiteiten te publiceren.
Bijvoorbeeld: Café de Olde Mölle, die naast zalenverhuur ook klaverjasavonden organiseert.
Algemeen:
Elke accommodatie die informatie wenst te verwerken op het platform, dient via de website een
aanvraag in te dienen. Na het indienen van de aanvraag wordt deze beoordeeld door de werkgroep
van UIN.
- De accommodatie dient gevestigd te zijn in oud gemeente Neede
- Bij het bezoeken van de ‘aanmeldpagina’ om te starten op het platform, kan de gebruiker
aangeven of hij/zij een ‘Accommodatie’ en/of Organiserende partij’ is.
- Na een goedgekeurde aanmelding van een accommodatie verstuurt werkgroep UIN een
invulformulier/vragenlijst met de benodigde informatie voor op het platform. De werkgroep
UIN zal vervolgens de informatie op het platform verwerken en publiceren.
- De werkgroep van UIN behoudt zich het recht voor om aanvragen voor het aanmaken van
een accommodatie te weigeren. Dit betekent dat de UIN geen verplichting heeft om alle
aanvragen goed te keuren.
- Content (tekstueel & media) die bij een accommodatie worden gebruikt (bijvoorbeeld in de
header of als uitgelichte afbeelding), mogen geen discriminerende, grove of seksistische
onderdelen bevatten. Bij het gebruik van dit soort media kan een account worden
geblokkeerd.
- Alle overige niet gedefinieerde zaken kunnen enkel in overleg met de werkgroep UIN
eventueel goedgekeurd worden.
Accountniveau
De accommodatie is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de gegevens m.b.t. zijn of
haar accommodatie op het platform. Dit gebeurt in de vorm van een update mail richting de
werkgroep UIN. Hierna voert de werkgroep UIN de aanpassing door op het platform.
Aan welke voorwaarden moet een accommodatie voldoen?
- De accommodatie heeft een maatschappelijke, sportieve, sociale en/of culturele insteek.
De accommodatie gerelateerde informatie dient overeen te komen met de vooraf gestelde
filters/invulvelden, die door de werkgroep UIN beschikbaar worden gesteld. Voorbeelden hiervan
zijn:
- Het aantal m2
- Horecavoorziening
- Vergaderlocatie
- Het aantal toegestane personen.
- Geschiktheid voor mensen met een beperking (rolstoelvriendelijkheid, etc.)
- De aanwezigheid van een horecavoorziening
- Contactgegevens (telefoon, email, NAW-gegevens)
- Etc.
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Voorbeelden van accommodaties op het platform:
Wat mag wel?
Sportclub Neede heeft een kantine met een kleine (20 personen) en een grote (80 personen) zaal.
De kleine ruimte is o.a. geschikt voor een workshop of een kinderfeestje. Deze ruimte beschikt over
een koffiecorner. De grote ruimte is o.a. geschikt voor bijeenkomsten en netwerkactiviteiten. Deze
ruimte heeft een barfaciliteit. De kantine is rolstoelvriendelijk en beschikt over een
gehandicaptentoilet.
De Voetbalvereniging Lochuizen beschikt over een drietal voetbalvelden en een kleine kantine (max
40 personen). Van de voetbalvelden kan gebruik gemaakt worden door bijv. scholen voor een
sportdag en muziekverenigingen voor het oefenen van taptoe-lopen. De kantine beschikt over
cafetariafaciliteiten en er is een gehandicaptentoilet.
Het Chicenter beschikt over een tweetal kleine ruimtes (max 20 en max 40 personen). De ruimtes
zijn geschikt voor workshops op gebied van bijv. dans of bloemschikken. Beide ruimtes beschikken
over een koffiecorner. Er is een gehandicaptentoilet.
De Van Gellicumzaal is geschikt als theaterzaal (max 200 personen) en beschikt daarvoor over bijv.
toneel, tribune-opbouw, beamers en geluidsinstallatie. De zaal is rolstoeltoegankelijk en er is een
garderobe en een gehandicaptentoilet. Er kan koffie, frisdrank en licht-alcoholische drank genuttigd
worden. De zaal is om te bouwen tot een zaal voor grotere bijeenkomsten.
De Olde Mölle heeft een viertal ruimtes, eventueel te koppelen, geschikt voor o.a. workshops,
vergaderingen en (kinder)feestjes voor 8 tot max 200 personen. Er zijn horecafaciliteiten. De zalen
zijn rolstoeltoegankelijk en er is een mindervalidentoilet. Beamer, geluidsinstallatie en podium zijn in
het gebouw aanwezig en kunnen tegen betaling gebruikt worden.
Wat mag niet?
Woningen, winkels, bedrijfshal e.d.
Speciale verzoeken gaan altijd in overleg met de werkgroep Uit in Neede.
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