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Onderstaande uitgangspunten zijn vastgesteld in kerkenraad 5 juli 2006 en bevestigd 19 juni 2007. 
Gecontroleerd 2015-07-06 
 

The Basement, reglement 
 

Doel: 
Een gezellige avond hebben met elkaar. 
 
Doelgroep: 
Alle jongeren uit Austerlitz van 10 tot en met13 jaar. 
 
Ruimte: 
De kelder van “De Hoeksteen”. De hoofdentree is op de basementavonden afgesloten, zo ook de 
kerkzaal en de andere zalen boven. Er wordt boven alleen gebruik gemaakt van de toiletten en de 
keuken. 
 
Vorm v.d. avond: 
Een gezellige avond waar verschillende activiteiten worden geboden, zonder entree kosten. Er wordt 
geen alcohol geschonken en het is er verboden om te roken. 
Activiteiten:Disco, dansen, lekker kletsen, tafeltennissen of andere spellen, film kijken, computeren. 
 
Muziekinstallatie:  
In overleg met de jeugdkerk wordt er gebruik gemaakt van hun muziekinstallatie. 
 
Verantwoording:  
De kerkenraad van “de Hoeksteen”. Een kerkenraadslid zit bij de begeleiding of de begeleiding is op 
een andere manier geregeld in overleg met de kerkenraad. 
 
Frequentie: 
Ongeveer per 5á 6 weken op vrijdagavond. Niet op kerkelijke feestdagen en indien de kerk door 
omstandigheden niet beschikbaar is zal de basementavond indien mogelijk worden verplaatst of niet 
doorgaan. 
 
Thema avond:  
De leiding, organiseert deze avonden en er wordt overlegd met de begeleiding of zij nog ergens mee 
kunnen helpen. Op deze avonden wordt zonodig een nader te bepalen bedrag als entree gevraagd. 
 
Schoonmaken:  
De leiding/begeleiding maakt na een basementavond de toiletten schoon, wast af en laat de keuken 
schoon achter, de keldervloer wordt gezogen of geveegd en er wordt een natte doek over de tafels en 
de bar gehaald. Dweilen alleen als er frisdrank o.i.d. over de vloer gaat, anders niet. 
 
Vergaderen:  
De leiding, die gevormd wordt door een groep jongeren, de begeleiding, dit zijn twee volwassenen, en 
de jeugdouderling komen ongeveer één keer in de acht weken bij elkaar om de komende 
basementavonden te bespreken en thema’s te bedenken en evt. knelpunten of andere voorkomende 
dingen te bespreken. 
 
Misdragingen:  
Bij een misdraging kan een waarschuwing gegeven worden door de begeleiding. Bij een tweede 
waarschuwing diezelfde avond kan men deze persoon naar huis sturen. Bij een grote misdraging wordt 
de persoon in kwestie direct naar huis gestuurd. In overleg tussen leiding en begeleiding kan een totale 
ontzegging van een bepaalde periode gegeven worden. Bij het teveel in en uit blijven lopen van de 
kelder na verschillende waarschuwingen mag de begeleiding beslissen dat deze jongere dan maar 
buiten blijft. 
 
Taak leiding:  

Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz 
 
The Basement 
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Het organiseren van de avonden, het voorbeeld geven hoe er op een avond met elkaar omgegaan 
wordt, het mede toezicht houden, het inrichten en weer opruimen van de kelder, toiletten en keuken, om 
beurten bardienst hebben en muziek draaien en reclame maken voor “The Basement” en flyers maken 
voor de avonden en deze ronddelen.  
 
Taak begeleiding:  
Fungeren als contactpersoon, toezicht houden tijdens de avonden, inkopen regelen, thermostaat 
instellen, toezicht houden bij het opruimen en schoonmaken, kasboek bijhouden, zorg dragen dat de 
kerk weer goed wordt afgesloten. 
 
Diefstal:  
De begeleiding/leiding, zo ook de kerkenraad is niet verantwoordelijk als er persoonlijke dingen 
gestolen worden. 

 


