	
  

Stichting sterrenwacht Limburg
Huishoudelijk reglement

Inleiding	
  
Dit	
  reglement	
  werd	
  opgezet	
  om	
  iedereen	
  een	
  duidelijk	
  inzicht	
  te	
  geven	
  in	
  de	
  richtlijnen	
  en	
  regels	
  
die	
  gelden	
  bij	
  sterrenwacht	
  Limburg.	
  Het	
  bestuur	
  staat	
  altijd	
  open	
  voor	
  wijzigingen,	
  aanvullingen	
  
of	
  doorhalingen.	
  Hiervoor	
  kunt	
  u	
  het	
  bestuur	
  ten	
  alle	
  tijden	
  bereiken	
  via	
  
bestuur@sterrenwacht.nl	
  
1. Begrippen
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

SSL: Afkorting voor stichting sterrenwacht Limburg. SSL wordt in dit document ook gebruikt
als afkorting voor de naam van de stichting, inclusief haar eigendommen en medewerkers;
SSL-Terrein: Alle gebieden waarop SSL actief is. Daaronder valt het hoofdgebouw, grote- en
kleine koepel maar ook een standje op een beurs;
Gebouw: het hoofdgebouw en het losstaande gebouw, ook wel “kleine koepel” genoemd;
Donateur: Eenieder, persoon of organisatie, die in natura of op financiële wijze bijdraagt aan
de exploitatie van SSL;
Vriend van de Sterrenwacht: Een donateur die in natura of op financiële wijze en op een
regelmatige wijze bijdraagt aan de exploitatie van SSL. In dit document wordt Vriend van de
Sterrenwacht afgekort als “VVS”;
Vrijwilliger: Eenieder die op een regelmatige wijze en in natura bijdraagt aan de exploitatie.
Hieronder valt bijvoorbeeld: iemand die regelmatig achter de kassa staat, iemand die
regelmatig bijdraagt aan de schoonmaak of onderhoud van het gebouw etc.;
Derde partij: partijen waarmee SSL een overeenkomst van samenwerking of een
overeenkomst van samengebruik is aangegaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld
overheidsinstanties, organisaties, verenigingen, stichtingen of individuele personen.
Apparatuur: Alle roerende goederen die onder eigendom of bruikleen van SSL vallen;
Beheersstichting: de rechtmatige eigenaar van het terrein waarop SSL actief is;
Beheerder: een door de beheersstichting aangewezen persoon die namens die beheersstichting
naar buiten treedt;
Bestuur: Het bestuursorgaan van SSL. Daaronder valt het zowel het algemene- als ook het
dagelijkse bestuur.
Memo: Formeel schriftelijk communicatiemiddel tussen SSL en andere partijen.

2. Algemene regels verblijf op SSL terrein
•
•

•

Het gebouw Schaapskooiweg 95, de kleine koepel en het omliggende terrein zoals vastgelegd
bij het kadaster is privéterrein en valt onder dit huishoudelijk reglement;
Naast dit huishoudelijk reglement maakt SSL gebruik van "memo's" om nieuwe regels te
introduceren of om bestaande regelgevingen al dan niet tijdelijk aan te passen. Deze memo's
hebben dezelfde geldigheid als dit huishoudelijk reglement;
Eenieder die zich op SSL terrein bevindt zal ten alle tijden de regels van dit huishoudelijk
reglement en enige uitgegeven memo's naleven, tenzij tijdelijk anders bepaald door SSL.

3. Toegang gebouw:
•
•

•
•

	
  

Eenieder is toegestaan het gebouw tijdens de publieke openingstijden te betreden;
Enkele delen van het terrein zijn beperkt toegankelijk. Zo zijn aangegeven delen van het
hoofdgebouw enkel toegankelijk voor betalende bezoekers en/of donateurs. Deze delen
worden vastgesteld en herzien door het bestuur en zullen door SSL duidelijk gecommuniceerd
worden;
De “coffee-corner” en “astroshop” zijn voor eenieder toegankelijk. Ophoping van niet
donateurs in de koffie corner om hiermee het donateurschap te omzeilen is niet toegestaan;
SSL heeft ten alle tijde het recht om eenieder de toegang tot het SSL terrein te ontzeggen mits
SSL zich beroept op dit huishoudelijk reglement, andere regelgevende documenten
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uitgegeven door het bestuur van SSL zoals de statuten en alle van toepassing zijnde
Nederlandse, Europese en/of internationale wetten en conventies;
4. Gebruik apparatuur
•
•

•

•

VVS'ers en vrijwilligers mogen de apparatuur van SSL vrij en naar eigen inzicht gebruiken
mits zij op de hoogte zijn van de correcte gebruikswijze van de apparatuur;
Het gebruik van instrumenten en apparatuur die ook voor de publieksvoorlichting worden
ingezet mag niet interfereren met de publieksactiviteiten van SSL. Bijvoorbeeld: de bezoekers
hebben voorrang bij het bezoeken van de grote telescoop. Dit geldt uiteraard enkel tijdens de
publieke openingstijden.
Enige schade aan het gebouw of de inboedel dient zonder vertraging gemeld te worden aan
het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon zodat dit op een correcte wijze
afgehandeld kan worden;
Apparatuur mag nimmer ontvreemd worden tenzij overeengekomen of tenzij er voldoende
noodzaak bestaat dat de apparatuur nodig is voor het vervullen van een taak buiten SSL
terrein (beurs, conventies etc.). Echter dient dit ten alle tijden met één der bestuursleden
overlegd en overeengekomen te worden.

5. Bezoekers
•
•

•

•

Eenieder wordt gezien als een bezoeker indien deze niet is aangemerkt als donateur, VVS,
vrijwilliger of medewerker van SSL of een aan SSL gelieerde partij;
Bezoekers dienen voor door SSL aangewezen delen van het terrein entree te betalen. De
hoogte van deze entree is vastgesteld door het bestuur en wordt, indien dit nodig wordt geacht,
bijgesteld;
Iedere bezoeker zal na betaling een entreekaartje ontvangen dat ook als betalingsbewijs geldt.
SSL heeft ten alle het recht eenieder die zich in door SSL aangewezen terreinen begeeft te
vragen naar het entreekaartje;
De entreeprijs gecommuniceerd aan bezoekers bij de balie en aan de voordeur is altijd de
geldende entreeprijs.

6. Donateurs, Vrienden van de Sterrenwacht & Sponsoren
•
•

•
•

•

•

Donateurs zijn eenieder die een financiële bijdrage of een bijdrage in natura levert aan de
exploitatie van SSL;
Vrienden van de Sterrenwacht (VVS) zijn eenieder die een minimale (financiële) bijdrage
leveren aan de exploitatie en activiteiten van SSL; In uitzonderlijke situaties en naar eigen
inzicht kan SSL beslissen om een donateur of VVS niet toe te laten;
De minimale financiële bijdrage waarin iemand wordt aangemerkt als VVS, is vastgesteld in
de bestuursvergadering en wordt ieder jaar herzien en indien nodig aangepast;
Het is aan de VVS om zorg te dragen dat aan deze minimale financiële bijdrage wordt
voldaan. Indien de VVS niet voldoet aan deze minimale bijdrage, dan vervallen de privileges
van de VVS automatisch en zolang totdat de VVS weer voldoet aan de minimale bijdrage;
Iemand kan ook VVS worden door het leveren van uitzonderlijke bijdragen in natura. Zoals
onderhoud, bouw van expositie e.d. Het bestuur bepaalt of iemand hiervoor in aanmerking
komt stelt de persoon hiervan schriftelijk in kennis;
Het verkrijgen van het “Vriend van de Sterrenwacht”-pasje geldt als bewijs van het VVSschap;

In de volgende paragrafen zijn de privileges van de VVS vastgelegd:
•
•
•
•

	
  

De VVS heeft het recht het gebouw gedurende de openingstijden gratis te betreden;
De VVS mag, na overleg met SSL, het gebouw ook buiten de openingstijden betreden, mits
hij het gebouw gebruikt ter uitvoering van amateur-sterrenkundige activiteiten;
De VVS mag, in overeenkomst met de regels “Apparatuurgebruik” alle apparatuur van SSL
vrij gebruiken;
De VVS mag alle evenementen georganiseerd door SSL vrij of tegen een gereduceerd tarief
bijwonen;
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•
•

Sponsoren zijn organisaties en personen die de sterrenwacht financieel of in natura steunen in
haar exploitatie;
Of een sponsor ontheven wordt van entree en andere verplichtingen wordt per geval
beoordeeld door het bestuur. Dit is namelijk afhankelijk van de tegenprestatie die de
sterrenwacht voor sponsoren levert zoals bijvoorbeeld reclame e.d.

7. Openingstijden
•
•

•

SSL handhaaft vaste openingstijden die zijn vastgesteld door het bestuur. De actuele
openingstijden zijn altijd te vinden op de website en bij de ingang;
SSL kan afwijken van deze openingstijden indien dit door omstandigheden nodig wordt
geacht. Deze omstandigheden kunnen zijn: extra activiteiten, persoonlijke omstandigheden,
tekort aan mankracht, feestdagen of andere speciale dagen die een wijziging van de
openingstijden vergt;
VVS'sen kunnen het pand, na overleg met SSL, buiten de publiekelijke openingstijden
gebruiken voor aan SSL/sterrenkunde gerelateerde activiteiten zonder commercieel oogpunt.

8. Verblijf op het terrein van SSL
•
•

•

•
•
•

Verblijf op het terrein van SSL is enkel toegestaan voor bezoekers van SSL, donateurs,
vrijwilligers en derde partijen die dat zijn overeengekomen met SSL;
Eenieder die het terrein van SSL betreedt, verklaart zich naar behoren en naar alle redelijkheid
te gedragen. Daaronder valt bijvoorbeeld: geen overlast veroorzaken in de vorm van onnodig
geluid/stemverheffingen, het niet doen van onbehoorlijke uitspraken waaronder, maar niet
beperkt tot racisme, scheldwoorden etc.
Eenieder die zich op het terrein van SSL bevindt, zal zich ten alle tijden houden aan de wet.
Daarmee wordt bedoeld: alle van toepassing zijnde Nederlandse, Europese en Internationale
wetten en conventies als ook dit huishoudelijk reglement en alle andere relevante en door SSL
uitgegeven documenten;
Eenieder die zich op het terrein van SSL bevindt, zal instructies van SSL ten alle tijden
opvolgen;
Tijdens de publieke openingstijden geldt in het gehele gebouw een rookverbod.
Parkeren van motorvoertuigen op SSL-terrein is enkel toegestaan indien dit absoluut
noodzakelijk is en is onderhevig aan toestemming van SSL. Voorbeelden zijn laden en lossen
of het uitvoeren van de sterrenkunde-hobby. De bepaling van de noodzaak is ter discretie van
SSL. Motorvoertuigen geparkeerd op SSL-terrein moeten zijn voorzien van een
parkeerontheffing. Deze zijn verkrijgbaar in de sterrenwacht.

9. Aansprakelijkheid en bewaking eigendommen.
•

•

•
•

•

•

	
  

Eenieder die het terrein van SSL betreedt en gebruikt, stemt ermee in dat SSL nooit
aansprakelijk gehouden kan worden voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke
eigendommen;
Hoewel SSL alles in het werk stelt en gepaste maatregels treft om schade aan, verlies of
diefstal van haar eigendommen en eigendommen van derden te beperken, verklaart eenieder
die het terrein SSL betreedt en gebruikt, dat zij zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar
persoonlijke eigendommen;
Diezelfde regels zijn van toepassing op het stallen van eigendommen zoals eigen apparatuur;
Indien SSL apparatuur in bruikleen heeft, is SSL zelf verantwoordelijk voor eventuele schade,
verlies of diefstal van deze apparatuur, mits er een schriftelijke bruikleenovereenkomst is
aangegaan;
SSL heeft het recht haar en andere eigendommen te beschermen middels de inzet van
videoregistratie. SSL zal videoregistratie voor een beperkte duur opslaan en zal zich daarbij
houden aan de van toepassing zijnde wettelijke regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen
nooit worden gebruikt voor andere doeleinden dan daar waartegen het wordt ingezet: het
bestrijden en eventuele vervolgen van opgelopen schade, verlies en diefstal
Bij moedwillige vernieling of diefstal en bij grove nalatigheid op SSL terrein zal SSL ten alle
tijden aangifte doen. Dit is een wettelijke verplichting;
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10. Verplichtingen van bestuur, autoriteit en zeggenschap
•
•

•

•

•

•
•
•

De taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de
statuten gedeponeerd op 9 januari 2012, te Heerlen;
Het bestuur stelt alles in het werk haar voornemens en beslissingen te overleggen met
stakeholders waaronder haar donateurs/VVS'ers, vrijwilligers en beheerder van het gebouw.
Maar het bestuur heeft ten alle tijden het laatste woord. Dit is een wettelijke verplichting;
Het bestuur geeft donateurs en vrijwilligers inspraak op het besturen van de stichting. Zij
realiseert dit door minimaal ieder half jaar een algemene vergadering te plannen waarin iedere
donateur en vrijwilliger welkom is;
Het bestuur zal transparantie garanderen door haar bestuurlijke documenten te publiceren op
de door SSL aangegeven wijze. Onder deze documenten vallen de statuten, dit reglement,
memo's, werkplannen, jaaroverzichten en begrotingen;
De bestuursvergaderingen mogen door VVS'ers en vrijwilligers deels worden bijgewoond. De
datum van de eerstvolgende vergadering, indien bekend, kan bij de secretaris worden
opgevraagd;
VVS'ers en vrijwilligers kunnen voor iedere vergadering schriftelijk hun inspraak
bekendmaken zodat dit in de vergadering zelf wordt opgenomen
Het bestuur voert een controlerende, en indien nodig, een corrigerende functie uit op al haar
vrijwilligers, donateurs en bezoekers;
Het bestuur communiceert formele veranderingen van procedures, regels en bepalingen via
schriftelijke memoranda en deze hebben dezelfde rechtsgeldigheid als dit huishoudelijke
document. Deze memoranda vind u terug in de donateursruimte en op andere door het bestuur
aangegeven locaties.

11. Overige bepalingen en geldigheid document
•
•
•
•

Op dit document is het Nederlandse recht van toepassing;
Het bestuur kan dit document wijzigen indien zij dit nodig acht; Wijzigingen worden tijdig
gecommuniceerd;
Deze revisie is geldig vanaf 1 december 2014 en vervangt iedere eerdere versie;
Eenieder die op enige wijze gelieerd is aan SSL; zij het als bezoeker, vrijwilliger, donateur,
VVS, derde partij etc. etc. verklaart op de hoogte te zijn van dit document;

Deze revisie werd opgemaakt op 27 november 2014 en werd door het bestuur van stichting
Sterrenwacht Limburg vastgesteld en goedgekeurd.

REV1 – 27 november 2014, geldig vanaf 1 december 2014.
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