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Huishoudelijk Reglement
Stichting The Space Leiden

Inhoud
Dit Huishoudelijk Reglement bestaat uit verschillende onderdelen en beleidsregels
betreffende de Ruimte van de Stichting:

1. Definities
2. Toegang
3. Gebruik en veiligheid
4. Gedrag

5. Verdovende middelen
6. Maatregelen
7. Vertrouwenspersoon
8. Algemene bepalingen

1. Definities
In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

1. De Stichting - de rechtspersoon zoals beschreven in het Algemeen Reglement.
2. Deelnemer - een natuurlijke persoon zoals beschreven het Algemeen Reglement.
3. Bezoeker - een natuurlijke persoon zoals beschreven het Algemeen Reglement.
4. Gast - een natuurlijke persoon zoals beschreven het Algemeen Reglement.
5. Bestuur - bestuur van de Stichting zoals gedefinieerd in artikel 5 van de Statuten.
6. De Ruimte - het fysieke bezoekadres van De Stichting zoals beschreven in het

Algemeen Reglement.
7. Technolab - rechtspersoon Stichting Technolab gevestigd te Betaplein 28, Leiden.
8. Statuten - de statuten van de Stichting zoals vastgelegd in een akte, gepasseerd op

2 december 2020 bij notariskantoor Timmers te Lisse.

2. Toegang
1. In beginsel heeft iedere Bezoeker toegang tot De Ruimte zoals beschreven in artikel

5 van het Algemeen Reglement.
2. Bezoekers hebben toegang tot alle ruimtes, gereedschap en machines in de Ruimte

zover niet anders is aangegeven door het Bestuur of Stichting Technolab. Bepaalde
apparatuur moet gereserveerd worden alvorens het gebruikt kan worden.

3. Op 1 september 2020 is vastgesteld door het Bestuur dat de Ruimte iedere
donderdagavond van 19:00 tot 22:30 toegankelijk is voor Bezoekers.

4. Stichting The Space Leiden heeft een gebruiks- en huurovereenkomst met Stichting
Technolab. Uitzondering op lid 3 zijn beperkingen besloten of opgelegd vanuit het
Bestuur, Stichting Technolab of een ander orgaan zoals MBO Rijnland of de
Rijksoverheid.

5. Een Bezoeker jonger dan 18 jaar dient vergezeld te worden door een meerderjarige
Bezoeker.
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3. Gebruik en Veiligheid
Van alle Bezoekers wordt verwacht dat zij:

1. bijdragen aan het schoon en opgeruimd houden van de Ruimte;
2. eigen afval, rotzooi en afwas zelf opruimen en schoonmaken;
3. zelf bouwmaterialen zoals planken en spijkers aanschaffen tenzij anders

overeengekomen met het Bestuur of Stichting Technolab;
4. zich vriendelijk opstellen naar overige Bezoekers en medewerkers van Stichting

Technolab;
5. af te blijven van andermans eigendommen en deze enkel met toestemming in

gebruik nemen;
6. afblijven van de volgende spullen van Stichting Technolab:

a. alle blauwe kratten met educatief lesmateriaal;
b. kantoorruimtes en werkcomputers van Technolab-medewerkers;

7. geen mogelijk gevaarlijke contrapties, apparaten of wapens meenemen, fabriceren of
samenstellen in De Ruimte zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het
Bestuur;

8. hun uiterste best doen om onveilige situaties te voorkomen;
9. andere Bezoekers te wijzen op eventuele mogelijk onveilige situaties;
10. veiligheidsinstructies van het Bestuur, Technolab medewerkers en andere Bezoekers

opvolgen;
11. bekend zijn met veiligheidsinstructies van machines alvorens deze te gebruiken.
12. toestemming hebben van een ouder of voogd - indien de Bezoeker minderjarig is -

alvorens chemicaliën, elektrisch bewegend gereedschap en zware machines te
gebruiken.

4. Gedrag
Van alle Bezoekers wordt verwacht dat zij:

1. geen ongewenst gedrag vertonen en hun beste humeur mee nemen;
2. overlast voor andere Bezoekers zo veel mogelijk beperken;
3. zelfredzaam kunnen zijn.

Deze gedragsregels gelden ook voor digitale samenkomsten en omgevingen zoals de
Discord-server, WhatsApp groep en sociale media pagina’s van de Stichting.

5. Verdovende Middelen
Het is Bezoekers niet toegestaan;

1. verdovende middelen zoals drugs en alcohol te nuttigen binnen De Ruimte;
2. te roken of vapen binnen De Ruimte;
3. dronken of merkbaar onder invloed zich te bevinden binnen De Ruimte;
4. onder invloed van verdovende middelen machines binnen De Ruimte te bedienen.
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6. Maatregelen
Ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag zijn de volgende beleidsmaatregelen
door het Bestuur vastgesteld:

1. Er wordt aandacht besteed aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van de
Bezoekers.

2. Voor hen die zich schuldig maken aan schending van het Huishoudelijk Reglement,
het Algemeen Reglement, de Statuten, ongewenst gedrag of imagoschade voor de
Stichting, worden passende maatregelen opgelegd door het Bestuur. Maatregelen
kunnen omvatten, maar zijn niet beperkend tot:

a. een waarschuwing;
b. een tijdelijke onthouding van deelname aan activiteiten;
c. een eenzijdige opzegging van het Deelnemerschap;
d. een verbod tot toetreding binnen de Ruimte.

7. Vertrouwenspersoon
1. Een vertrouwenspersoon dient als aanspreekpunt voor problemen en

binnengekomen klacht(en) binnen de Stichting en behandelt deze nauwkeurig en
vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon kan slachtoffers van ongewenst gedrag van
andere Bezoekers bijstaan en - desgewenst in de vorm van tussenpersoon - melding
doen bij het Bestuur of helpen bij het doen van aangifte bij de Politie.

2. Iedere Deelnemer kan de rol van vertrouwenspersoon vervullen na aanstelling door
het Bestuur.

3. Het Bestuur streeft minimaal twee vertrouwenspersonen aan te stellen waarvan in de
ideale situatie een diverse samenstelling van gender.

8. Algemene Bepalingen
1. Behalve dit Huishoudelijk Reglement, gelden ook de Statuten van Stichting The

Space Leiden en de huisregels van Stichting Technolab voor Bezoekers van de
Stichting.

2. Momenteel is er geen ruimte voor het achterlaten van persoonlijke bezittingen van
Bezoekers in de Ruimte.

3. Het Bestuur kan Bezoekers individuele beperkingen opleggen of ontheffingen
verlenen.
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