Binnenbrengen van verbruiksgoederen in het Ontmoetingscentrum.
“Al wat ter beschikking is in het ontmoetingscentrum kan of mag niet
binnengebracht worden, niet door de privé en niet door de verenigingen.”
Dit betekent in princiep dat al wat niet ter beschikking is in het ontmoetingscentrum wel
mag worden binnengebracht.
 Bieren en frisdranken. Het aanbod van bieren en frisdranken is voldoende uitgebreid en
er is een overeenkomst met de brouwerij. Er kunnen geen bieren of frisdranken worden
binnengebracht.
 Wijnen. Het aanbod bestaat uit rode, witte, rosé wijnen en cava. Andere wijnen kunnen
enkel worden binnengebracht na voorafgaandelijke afspraak en mits het betalen van
stopgeld. Voor de controle hierop wordt vertrouwd op de verantwoordelijkheid van de
verenigingen.
 Soep. Er is geen aanbod van soep. Zowel verenigingen als privé mogen steeds verse soep
binnenbrengen.
 Koffie en thee. Het aanbod bestaat uit filters zonder cafeïne, pakjes koffie zonder cafeïne
en thee. Er kan geen koffie, koffie-achtige (vb cappuccino) of thee worden
binnengebracht.
 Chocomelk. Er is geen aanbod van chocomelk. Verenigingen mogen steeds chocomelk
binnenbrengen, privé mag dit niet.
 Snoep. Het aanbod bestaat uit een aantal soorten snoep. Andere soorten snoep mogen
door de verenigingen worden binnengebracht indien ze uitsluitend bedoeld zijn als gift
(=gratis) voor de kinderen (v.b.: frisco, sinterklaaspakjes).
 “Sterkere” dranken. Het BC biedt geen sterkere dranken aan (zoals porto, sherry, ….).
Toevoegingen aan de sterkere dranken voor het maken van longdrinks mogen uitsluitend
uit het standaard aanbod komen. Sterkere dranken mogen worden binnengebracht op
eigen verantwoordelijkheid en uitsluitend mits voorafgaandelijke voorlegging van de
vergunning (wanneer wettelijk verplicht).
 Hapjes. Het BC biedt geen hapjes aan (v.b.: hotdogs, broodjes, hapjes bij recepties). Dit
kan steeds worden binnengebracht.
 Frituurolie. Er is zowel een grote als een kleine frituurketel ter beschikking. Zowel de
verenigingen als de privé dienen zelf te zorgen voor frituurolie. De frituurketels dienen
leeg en proper achtergelaten te worden.
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