
 

 

 

 

 

 

Besluit 
Voorwaarden voor huur en gebruik van de SKF kantine door derden 

 

Per bestuursbesluit van 23 oktober 2012 zijn de mogelijkheden verruimd voor derde partijen om de kantine te huren voor 

niet door (of namens) SKF georganiseerde evenementen. 

Voor de huur van de kantine voor deze evenementen gelden de volgende voorwaarden 

 Het te organiseren evenement dient een sport-/korfbal karakter te hebben; 

 Het evenement dient drie weken voorafgaand te zijn aangevraagd/aangekondigd via de accommodatiebeheerder 

met opgaaf van het karakter van het te organiseren evenement; 

 Het evenement conflicteert niet met enig door de vereniging georganiseerde en in de jaarplanner opgenomen 

activiteit; 

 De mogelijkheid tot huur is voorbehouden aan (in volgorde van prioriteit): 

o Leden van SKF 

o Sponsoren en andere begunstigers 

o Ouders/Verzorgers van jeugdleden 

 Voor het evenement geldt verplichte winkelnering. Voor consumpties gelden de actuele kantine tarieven. 

 Voor huur van de kantine geldt een eenmalige huursom van € 50,- per evenement. 

 Huurders betalen een borg van € 50,- voor eventuele additionele schoonmaak en/of reparaties. 

 Huurders accepteren eigen verantwoordelijkheid voor opruimen en schoonmaak van de kantine en toiletgroep na 

afloop. SKF bepaalt bij sluiting of de accommodatie er naar behoren uitziet. Op basis hiervan wordt de borg 

terugbetaald. 

 Huurders accepteren inzet van een SKF barbezetting van tenminste 1, mogelijk meer personen (gebaseerd op het 

aantal verwachte bezoekers, als norm geldt 1 barmedewerker op 20 personen). Desgewenst kan de huurder zelf 

barmedewerkers leveren. Deze staat/staan altijd onder leiding van de door SKF geleverde barmedewerker. 

 Inzet van de door SKF geleverde barmedewerker(s) wordt door de huurder betaalt. Per barmedewerker geldt een 

vast uurtarief van € 7,50 

 Catering van een BBQ, maaltijden of buffet is mogelijk. Hiervoor dient met SKF te worden overlegd. Details dienen 

te worden vastgelegd. 

 Evenementen die op zaterdagavond worden georganiseerd dienen om 24.00 uur te zijn afgelopen. 

Tot slot 

 Namens SKF is de kantinecommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. 

 De beheerder coördineert aanvragen met betrokken commissies en vermeldt goedgekeurde evenementen in de 

activiteitenkalender en in de accommodatieplanner. 

 Voor elke activiteit wordt een huurcontract opgesteld. De Vz kantinecommissie is gemachtigd ondertekenaar. 

 Het bestuur kan om zwaarwegende redenen afwijken van de voorwaarden. In voorkomend geval overlegt het 

bestuur met de kantinecommissie. 

 De huurprijs van de kantine en de hoogte van de borgsom worden jaarlijks voor aanvang van het korfbalseizoen 

vastgelegd. 

 Bij huur van de kantine door SKF teams of door /namens bestuur en commissies is geen huur verschuldigd. In 

voorkomend geval kunnen wel de borgsom en barmedewerker vergoeding in rekening worden gebracht. 
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