JOC Variant - Checklist gebruikers
U plant een feest in ons JOC. Proficiat en welkom in het JOC Variant! Hieronder een praktische
checklist om u te helpen bij het welslagen van uw evenement.
VOORAF
-

Stort de waarborg op onze rekening (IBAN BE23 8910 1427 6891).
Drank minimaal één week vooraf bestellen via: dranken@oczwijnaarde.be.

Let op: alle dranken dienen verplicht daar afgenomen te worden!
-

Geeft u een openbaar evenement? Vul het meldingsformulier in en stuur het naar de Openbare
Ordecel van de Gentse politie (te vinden op onze website).
Speelt u elektronisch versterkte muziek af? Doe een aanvraag bij SABAM (www.sabam.be).
Neem enkele dagen voor aanvang contact op met de permanentieverantwoordelijke via de
witte telefoon (0471/82 42 65) om een afspraak te maken voor de overhandiging van de sleutel.
Bij gebruik van het grasterrein graag een seintje aan de Chiro (info@chiro-ambo.be)
TIJDENS

-

Zet de verwarming tijdig aan (enkele uren vooraf).
Steek de bestelde drank in de koelkasten (enkele uren vooraf).
Kleed de zaal aan volgens uw eigen wensen (let op: gebruik geen plakband, duimspijkers… op
muren, houten balken…).

-

Werk actief mee aan de nachtrust van onze buren: houd het lawaai buiten
(pratende mensen) na 22:00 binnen de perken, houd de nooddeur dicht na 22:00.
Gelieve mensen achter het gebouw te laten roken.

-

Op het grasterrein en aan de fietsenstalling mag niet geparkeerd worden.

-

Heeft u een probleem ontdekt dat u zelf niet kan oplossen (technisch probleem, mankement…),
dan kan u permanent iemand bereiken via de witte telefoon: 0471/82 42 65.
ACHTERAF

-

-

-

Zet alle materialen correct en proper terug op de voorziene plaats.
Het JOC dient proper achtergelaten te worden: glazen afwassen, toog proper, grondig vegen en
dweilen, propere toiletten, alles wat opgehangen werd verwijderen… Controleer ook of alles
rondom het gebouw proper achtergelaten werd.
Zet de muziek- en lichtinstallatie uit. Controleer ook de verlichting buiten.
Zet de verwarmingsthermostaat opnieuw op 15°C.
Vul de koelkast opnieuw aan zoals aangegeven. Schakel de staande koelkast uit (en zet de deur
op een kier). Duid ook uw verbruik aan op het daartoe voorziene blad. Dit blad legt u op het
leeggoed in het drankenlokaal.
Zet het leeggoed op de daarvoor voorziene plaats in het drankenlokaal.
Glazen flessen en gebroken glas mag achtergelaten worden in de daartoe bestemde bakken in
het JOC of het drankenlokaal.
Afval (rest, pmd, papier) dient u mee te nemen.
Sluit voor het buitengaan alle binnendeuren, evenals de buitendeur.
Deponeer de sleutel in de brievenbus, vooraan in de deur van het JOC.
Alle contactgegevens:
JOC Variant | Heerweg-Zuid 124 | 9052 Zwijnaarde | 0471 82 42 65 | www.jocvariant.be

JOC Variant - accommodatie
Volgende extra voorzieningen staan gratis ter beschikking van de gebruikers
•

basisuitrusting geluidsversterking:
o 4 topkasten
o 2 basboxen
o versterkers en een mengpaneel waarop eigen cd-spelers, mp3-speler,
laptop... kunnen aangesloten worden
o 1 draadloze micro met statief

•

basisuitrusting verlichting:
o 10 LED-moving heads (5 x 18 watt)
o 2 scanners (250 watt)
o 2 LED-scanners (20 watt)
o 1 laser (800 mW)
o 1 Swisson voorgeprogrammeerde lichtsturing

•

podium:
o Een podium (+/- 3m bij 4m)

•

beeldprojectie:
o Vaste beamer met projectiescherm
o Digitale tv via Telenet (Digibox)

•

meubilair:
o 19 rechthoekige plooitafels (1,22m bij 0,76m) (4 personen)
o 6 ronde tafels (6 personen)
o 90 klapstoelen
o 6 staantafels (op aanvraag met zwarte tafelhoezen - € 1 per hoes)
o 6 barkrukken
o Terrasmeubilair
o 1 grote parasol

•

andere:
o internet met WIFI (code in kast muziekversterking)
o alle benodigdheden voor het serveren van drank: glazen, herbruikbare
bekers (gratis, op aanvraag), koffieservice, waterkoker, serveerplateaus,
aftrekkers, handdoeken...
o diepvries en magnetron
o alle kuismaterialen en -producten, alsook toiletpapier en papieren
handdoekjes

Een keuken, bestek en borden zijn niet ter beschikking!

