
Huishoudelijk reglement – Het  Moerashuis 
   
 

HET MOERASHUIS 

Beste Gast, 

• Van harte welkom in het jeugdverblijfscentrum Het Moershuis te Oudenaarde. 

• Wij wensen u een bijzonder aangenaam verblijf in de de Vlaamse Ardennen. Om geen 

misverstanden te krijgen, bezorgen wij u graag dit huishoudelijk reglement. Goede afspraken 

maken goede vrienden. 

• De troeven van dit jeugdcentrum zijn de schitterende locatie in het recreatiegebied de Donkvijver 

en de vele sportmogelijkheden. Oudenaarde, als 2de culturele hoofdstad van Oost-Vlaanderen 

heeft ook veel te bieden. 

• Echter om dit bijzonder karakter te bewaren naar de toekomst toe, durven wij u te vragen de 

onderstaande  leefregels te respecteren. 

• Verder in deze brochure vindt u tevens nog andere nuttige informatie. 

• Bij ondertekening van het contract verklaart de groepsverantwoordelijke zich akkoord met 

onderstaande reglementen. 

• Indien 2 groepen samen aanwezig zijn,  spreek dan met elkaar en help elkaar. Nieuwe vrienden 

maken je weekend nog veel aangenamer! Veel plezier. 

 

BIJ AANKOMST 

• Bij aankomst dient de groepsverantwoordelijke zich aan te melden bij de beheerder of de 

verantwoordelijke van “Het Moerashuis” op het vooraf afgesproken uur aan de ingang van het 

Moerashuis of eventueel in de taverne den Dronk. Tevens wordt op dat moment de waarborg 

overhandigd (cash, 400 euro) aan de verantwoordelijke waarna de groepsverantwoordelijke  de 

sleutels  krijgt (slaapvertrekken, douches, polyvalente zaal) 

• De groepsverantwoordelijke dient de deelnemers op de hoogte te brengen inzake brandveiligheid  

• Een infoblad “brand” bevindt zich in ieder lokaal, 

• Bij brand moeten de lokalen geëvacueerd worden via de ingang vooraan aan de waterkant of 

via de nooduitgang zijnde de achterdeur, 

• De sirene die met de hand (drukknop) in gang gezet wordt, bevindt zich in de slaapruimte 

“NATASHA”, dit is de kamers het dichts bij de douches 

• Iedereen moet zich begeven naar het verzamelpunt op de parking  

• Nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden zowel in de kamers als in de polyvalente zalen  

• De groepsverantwoordelijke kijkt de stock na met behulp van de inventarislijst (in bijlage aan deze 

brochure) van het horecamateriaal (bestek, borden, tassen, kookgerei, onderhoudsmateriaal…) 

• Eventuele gebreken en of tekorten dienen binnen het uur aan de centrumverantwoordelijke 

gemeld te worden (eventueel telefonisch). 

• Bij de uitcheck wordt de stock nagekeken door de verantwoordelijke van het Moerashuis. 

Eventuele verschillen (ontbrekende zaken, beschadigingen, …) zullen moeten vergoed worden aan 

de geldende tarieven vermeld op de inventarislijst. 
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TIJDENS HET VERBLIJF 

KAMERREGLEMENTEN 

• het is verboden: 

• Te roken in alle vertrekken 

• Meubilair te verplaatsen 

• Matrassen op de grond te leggen 

• Flessen drank in de slaapkamers  te nuttigen en/of te bewaren 

• De groepsverantwoordelijke  brengt de deelnemers op de hoogte van deze kamerreglementen en 

waakt erover dat deze nageleefd worden 

• Veroorzaakte schade dient vergoed te worden 

• Wie zich niet aan de reglementen houdt, kan de toegang tot het centrum ontzegd worden 

• De polyvalente ruimtes kunnen door onze gasten gebruikt worden. De VZW Moerashuis kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen van persoonlijke zaken uit zowel de 

slaapkamers als uit de polyvalente ruimtes. Het is ten zeerste aangeraden om deze ruimtes bij 

afwezigheid te sluiten. 

• Er mag gebruik gemaakt worden van de houten Tipi waar een klein vuurtje kan (niet hoger dan 1 

meter). In dit verband mag er in geen geval hout gesprokkeld worden uit de bossen. 

• Het is verboden achter de afsluiting achteraan het Moerashuis te komen, behalve onder 

begeleiding van een medewerker van de The Outsider. 

• Er mag enkel vuur gemaakt worden op de barbecue plaats. Het vuur mag niet hoger zijn dan 1 

meter. Een tweede barbecue bevindt zich voor de polyvalente zaal. 

• Men kan enkel vuilnis deponeren in de daartoe voorzien afvalbakken. Wij sorteren ons afval 

(PMD, papier en karton, restaval en glas) en staan erop dat dit door eenieder gerespecteerd 

wordt. Het is ten strengste verboden afval op straat, in de natuur of in de tuinen van onze buren 

achter te laten. 

• Dieren aanwezig op onze terreinen, voornamelijk ganzen, die op en rond de Donk verblijven 

mogen in geen geval gevoederd worden. 

• Er mogen geen voedselresten/afval in de Donk of in de grachten er rond gegooid worden (dit zou 

allerlei ongedierte aantrekken). 

• Alle gemotoriseerd verkeer op het domein is verboden. De wagens dienen achtergelaten worden 

op de grote parking. Voor het laden lossen kunnen ze tot aan de ingang van de taverne Den Dronk 

rijden. Men mag niet achter de gebouwen door rijden. Ook langs voor (via het wandelpad) mag er 

niet gereden worden (politiereglement). 

• Het sanitaire gedeelte dient tijdens het verblijf rein en hygiënisch gehouden. 

 

MAALTIJDEN 

• In de polyvalente ruimtes zijn alle middelen voorzien om zelf de maaltijden te bereiden, 

• Het water uit de kraan is drinkbaar en tevens lekker. 

• Barbecues kunnen enkel en alleen op de daartoe voorziene plaats, namelijk  in de ronde steen 

voor de polyvalente ruimte en de barbecue-plaats (op de grond) 
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• Maaltijden dienen in de polyvalente ruimtes genuttigd te worden 

• Na de maaltijden wordt er door de groepen zelf afgewassen 

• De groepsverantwoordelijke staat ervoor in dat alles na iedere maaltijd proper achtergelaten 

wordt, 

• Indien geen zelfkook worden de uren van de maaltijden meegedeeld door de verantwoordelijke 

van het centrum dit in samenspraak met de groepsverantwoordelijke. Er wordt verwacht dat de 

tafels gedekt zijn en achteraf afgeruimd worden. Let op dit kan niet tijdens weekends. 

• Ontbijt tussen 8u en 9u  

• Middagmaal tussen 12u en 13u 

• Avondmaal tussen 18u en 19u 

• Wijzigingen in aantal maaltijden, eventueel speciale wensen (vb. religieuze redenen, 

vegetarische,…) dienen 7 dagen vooraf gemeld te worden zodanig dat wij de bestelingen bij onze 

leveranciers tijdig kunnen aanpassen, 

• Tijdens de weekends kunnen er geen maaltijden besteld worden. Echter kunnen er dan wel 

maaltijden besteld en genuttigd worden in de Dronk. 

 

BIJ VERTREK 

• Voor 10uur wordt elke kamer ontruimd en proper achtergelaten. De vuilnisbakjes in de kamers 

dienen geledigd te worden. De bagage kan geplaatst worden op de aangeduide plaats door de 

centrumverantwoordelijke of in de Tipi. 

• Dan worden de sleutels ook afgegeven aan de beheerder of zijn vervanger 

• Eventuele schade en gebreken dienen gemeld te worden. Dit wordt met de waarborg verrekend. 

Indien de waarborg niet toereikend is, wordt nadien nog een factuur gestuurd met de extra kosten. 

Dit wordt zo op het evaluatieformulier genoteerd en ondertekend. 

• De gebruikte accommodatie dient op een nette manier achter gelaten te worden. Indien er niet 

proper is afgewassen of indien er ongepoetste ruimtes zijn, kan dat tot een extra kost leiden. 

• Het gesorteerde afval moet onder begeleiding van de centrumverantwoordelijke in de Molok-

containers gedeponeerd worden. 

• Niet gesorteerd afval moet zelf meegenomen worden anders wordt een extra kost van 50 Euro 

aangerekend. 

• Glas dient men sowieso zelf mee te nemen. 

 

HET LANDSCHAP 

• Men dient er ten zeerste op te letten geen afval achter te laten in de natuur, bij de buren of wat 

dan ook, alle afval hoort thuis in de voorziene vuilbakken aan het Moerashuis, 

• Uit  respect voor de nachtrust van onze buren mag er na 22u geen lawaai meer gemaakt worden, 

• Respecteer andermans eigendom, betreedt geen privéterrein en begeef u niet tijdens het sporten 

buiten de toegelaten wegen en paden. 

 

Met uw respect voor deze streek en zijn inwoners, zijn we er zeker van dat u een ereburger 

van Oudenaarde kunt worden. 
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Wij wensen u alvast een hartelijk verblijf! 

 

Het Outsider team 

 

 


