PROTOCOLOVEREENKOMST
INTERHOMERAAD – DIRECTIE
STUDENTENVOORZIENINGEN
ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN DOOR
HOMERADEN IN DE HOMES VAN DE UGENT
Elke home, met uitzondering van homes Heymans, Groningen, Uppsala en Göttingen, heeft een
eigen ontspanningsruimte die ter beschikking staat van bewoners. De organisatie van activiteiten in
de ontspanningsruimte komt enkel de homeraden toe, en dit onder volgende voorwaarden:









activiteiten worden georganiseerd voor bewoners en zijn niet toegankelijk voor externen;
activiteiten worden minstens 1 week op voorhand aangevraagd aan de afdeling Huisvesting;
bij elke activiteit worden minstens 2 verantwoordelijken aangeduid. Deze blijven nuchter,
fungeren als aanspreekpunt, zien toe op het goede verloop van de activiteit en maken zich
duidelijk kenbaar;
de verantwoordelijken zijn bereikbaar op het centraal telefoonnummer van de homeraad. De
homeraad maakt dit nummer en de identiteit van de verantwoordelijken (minstens naam,
kamernummer, persoonlijk gsm-nummer en foto) bekend aan de afdeling Huisvesting en het
PerC. T.a.v. de bewoners maakt de homeraad het centrale telefoonnummer bekend. De
verantwoordelijken fungeren als eerste meldpunt;
de nodige maatregelen worden genomen om alle vormen van overlast, tijdens en na de
activiteit, uit te sluiten (het Intern Reglement Universitaire Homes bepaalt dat vanaf 23.00 uur
absolute stilte geldt). Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen die al
merkbaar dronken zijn. Water wordt gedurende de volledige activiteit gratis aangeboden;
einduur is 2.00 uur. Om 2.00 uur is de gebruikte ruimte, het aanpalende sanitair, alsook de
aanpalende toe- en uitgangswegen schoongemaakt.

In geval van overlast wordt de activiteit stilgelegd. De betrokken homeraad wordt achteraf
geïnterpelleerd op de daaropvolgende InterHomeRaad en de Commissie Homes.
Uitzonderlijk kan elke homeraad per academiejaar 5 activiteiten mét potentiële geluidsoverlast
organiseren, onder de volgende voorwaarden:






activiteiten worden georganiseerd voor bewoners en zijn niet toegankelijk voor externen;
elke home, behalve home Heymans, Uppsala, Groningen en Göttingen, heeft op jaarbasis
recht op maximum 5 activiteiten met potentiële geluidsoverlast. Voor de homes op site
Kantienberg gelden 5 activiteiten voor de volledige site;
activiteiten worden minstens 2 weken op voorhand aangevraagd aan de afdeling Huisvesting;
bewoners worden minstens 2 weken op voorhand geïnformeerd over de activiteit;
om de overlast te spreiden gelden volgende termijnen: een minimum van twee weken tussen
elke activiteit en een maximum van 3 activiteiten per semester;










activiteiten met potentiële geluidsoverlast zijn bijv. cantussen;
bij elke activiteit worden minstens 3 verantwoordelijken aangeduid. Deze blijven nuchter,
fungeren als aanspreekpunt, zien toe op het goede verloop van de activiteit en maken zich
duidelijk kenbaar;
de verantwoordelijken zijn bereikbaar op een centraal telefoonnummer van de homeraad. De
homeraad maakt dit nummer en de identiteit van de verantwoordelijken (minstens naam,
kamernummer, persoonlijk gsm-nummer en foto) bekend aan de afdeling Huisvesting en het
PerC. T.a.v. de bewoners maakt de homeraad het centrale telefoonnummer bekend. De
verantwoordelijken fungeren als eerste meldpunt;
de nodige maatregelen worden genomen om alle vormen van overlast, tijdens en na de
activiteit, tot een minimum te beperken. Er worden geen alcoholische dranken geschonken
aan personen die al merkbaar dronken zijn. Water wordt gedurende de volledige activiteit
gratis aangeboden. Er wordt vermeden dat personen zich buiten de ontspanningsruimte
begeven en tot last zijn van bewoners of omwonenden;
het geluidsniveau blijft binnen de normen (cf. VLAREM – normen), een decibelmeter is
beschikbaar;
einduur voor deze activiteiten met potentiële geluidsoverlast is 5.00 uur, waarna de gebruikte
ruimte, het aanpalende sanitair, alsook de aanpalende toe- en uitgangswegen worden
gecontroleerd en schoongemaakt.

Het schenken van sterke drank is niet toegestaan. De InterHomeRaad voert, in samenwerking met
interne en externe partners, op elke activiteit sensibiliseringscampagnes inzake alcoholgebruik met
een sterke visuele impact en participeert in een vormingsaanbod inzake alcohol en preventie.
BBQ’s zijn eenmaal per semester mogelijk, indien voorafgaandelijk en tijdig aangevraagd, cf. de
vastgelegde voorwaarden. De homeraad is op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften en past ze
toe. Einduur is 01.00 uur. In homes Uppsala, Canterbury, Göttingen, Groningen en Heymans zijn
BBQ’s niet mogelijk.
Om de integratie van homebewoners in de buurt te bevorderen, organiseren de homeraden jaarlijks
een event voor buurtbewoners (minstens in de buitenhomes). Dit is een opendeurmoment waarbij de
homeraad de buurt uitnodigt om kennis te maken met het home, zijn bewoners en zijn organisatie.
Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd , a.d.h.v. cijfermateriaal waarbij het aantal klachten m.b.t. de
activiteiten (of hiermee verband houdend) is onderverdeeld per home en een onderscheid wordt
gemaakt tussen homeraad-gerelateerde en niet-homeraad gerelateerde klachten. De rapportering
gebeurt aan de InterHomeRaad;
Wijzigingen aan het protocol gebeuren steeds in overleg met de InterHomeRaad.
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