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Tarieven jeugdcentrum Apollo Jeugdraad Lanaken

1 Wijzigingen

Eerst en vooral willen we erop duiden dat de Jeugdraad Lanaken slechts een
uittreksel heeft ontvangen van de totale wijzigingen. Het gedeelte dat direct
van toepassing was op het jeugdcentrum Apollo. Van verdere wijzigingen in
het volledige reglement zijn wij niet op de hoogte.

Bij Artikel 2.1, de tariefbepaling, wordt de volgende wijziging voorgesteld:

Jeugdcentrum Van Lanaken: Van Lanaken: Overige
Apollo Alle verenigingen, scholen, Inwoners en

kunstenaars en commerciële
politieke partijen organisatoren

Vergadering Oud: e 30,50 Voorstel:e 122 Oud: e 366,50
Nieuw: e 23 Nieuw : e 421

Bal, feest Oud: e 128,50 Voorstel: e 217 Oud: e 583,50
Nieuw: e 96 Nieuw: e 671

Omgerekend betekend dit dat de huur van de zaal 25% goedkoper wordt voor
bewoners/ verenigingen uit Lanaken, maar 15% duurder voor de Overige cat-
egorie. Wat niet hierboven vermeld is, is dat de korting op de drankenfactuur
zal verdwijnen.

Bij Artikel 2.3, verminderingen en vrijstellingen van huur, wordt de vol-
gende wijziging voorgesteld:

Vermindering voor permanente gebruikers Minstens 30 verhuringen per kalenderjaar
geeft recht op een vermindering van 40% op de totale huurprijs. Deze
reductie wordt enkel toegekend aan gebruikers die zich schriftelijk engageren
voor bovenstaand minimaal gebruik.

Vrijstelling van huur:

- Voor gemeentelijke diensten, adviesraad jeugd.

- Bij gebruik van 12x per jaar van dezelfde zaal, krijgt men 1x per jaar
deze zaal gratis.

- Voor permanente gebruikers: Zij hebben het recht om 1 maal per
jaar de infrastructuur gratis te gebruiken voor een organisatie van een
socioculturele activiteit gericht op kinderen/jongeren zonder bijdrage.

- Bij organisaties voor het goede doel cfr het ter zake actueel geldende
besluit CBS. Zij hebben het recht op vrijstelling van huuur mits het
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project goedgekeurd wordt door de betreffende adviesraad.

Er is ook een wijziging aan Artikel 3, infrastructuur bibliotheek Lanaken.
Met name het wegvallen van Artikel 3.1, tariefbepaling, aangezien dit niet
meer relevant is na de verbouwing.

2 Advies

De Jeugdraad Lanaken kan geen volledig advies geven op dit voorstel, aangezien
wij geen inzage hebben in de volledige voorgestelde wijzigingen. Zo wil de
Jeugdraad niet dat het statuut van de JC Apollo aangetast wordt. Zo vin-
den we het belangrijk dat enkel activiteiten voor de jeugd van Lanaken hier
kunnen doorgaan. Het is dan ook volgens de JRL een van de enige ruimtes
in Lanaken die permanent enkel ter beschikking staat van de jeugd.

Niet alle wijzigingen worden als negatief ervaren door de JRL, maar het is
spijtig dat de vereniging, die regelmatig het JC Apollo gebruikt, hierdoor
meer zal moeten betalen. Voor eenmalig klein gebruik lijkt dit een goede
vooruitgang, maar grotere fuiven zullen duurder worden in de Apollo door
het wegvallen van de korting op de drankenfactuur.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Roel Raike

Voorzitter Jeugdraad Lanaken
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