A Place To Live
Huishoudeliik reglement

1. Alle activiteiten die A Place To Live organiseert om haar doelstellingen te bereiken worden
opgevat als een ontmoeting en ervaringsuitwisseling tussen vrijwilligers en deelnemers,
waarbij ieder de mogelijkheid krijgt om zich naar zijn / haar mogelijkheden te ontplooien.
2. Belangrijk hierbij is respect naar elkaar toe. Dit houdt in dat men onder andere:
 zijn/haar eigen grenzen leert kennen en respecteert
 rekening houdt met elkaar en elkaars grenzen
 zorg draagt voor een goede communicatie.
 de cultuur van de ander respecteert
 zich aan afspraken houdt.
 als men niet aanwezig kan zijn bij een activiteit waar men aan meewerkt, zich tijdig
verontschuldigt en mee vervanging zoekt.
 zich houdt aan concrete afspraken over rookgedrag en alcohol- en ander drugsgebruik.
3. A Place To Live wil milieubewust bezig zijn, dat wil zeggen we voeren een bewust en sober
aankoopbeleid, we beperken afval zoveel mogelijk, we doen zuinig met water en energie en
we respecteren de natuur .
4. We gaan zorgvuldig om met het materiaal en de ruimtes die we gebruiken en we staan in voor
de orde.
5. We letten voortdurend op de veiligheid van iedereen.
6. Informatie uit de persoonlijke sfeer van vrijwilligers en deelnemers wordt discreet behandeld
en eventuele medisch noodzakelijke informatie is alleen bestemd voor diegenen voor wie het
nodig is om op de hoogte te zijn.
7. Minstens één maal per jaargetijde bieden we een vormingsmoment aan voor alle vrijwilligers
en de leden van de Algemene Vergadering.
8. Het Dagelijks Bestuur behartigt de praktische organisatie en verzekert de continuïteit, komt in
de regel één keer per week samen.
De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar samen. De statutaire vergadering
heeft plaats op het eerste weekend volgend op 21 maart. Als dit niet het geval is moet dit voor
I februari meegedeeld worden aan de leden.
De Raad van Bestuur vergadert regelmatig al naar gelang de nood, maar minstens vier maal
per jaar.
Voor de vergaderingen wordt men minimaal 8 dagen van te voren schriftelijk uitgenodigd.
Agenda met begin en einduur wordt hierbij aangegeven. Wie niet kan komen verontschuldigt
zich en kan een schriftelijke volmacht aan een ander lid geven. leder lid kan maar één
volmacht dragen. Voor de Algemene Vergadering en de Raad van bestuur kunnen ook niet-leden uitgenodigd worden op initiatief van de Raad.
9. A Place To Live stelt materialen ter beschikking voor haar activiteiten. Ontlening, gebruik en
aankoop gebeurt na overleg met de medewerkers of de aangestelde materiaalmeester .
10. Onkosten die gemaakt worden voor de afgesproken activiteiten worden met de bewijsstukken
gestuurd aan het secretariaat ten laatste twee maanden na datum. Autokilometers worden
vergoed aan 25 cent per kilometer .

