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1. Doelstelling: 
Onder artikel 2.1. van de Statuten van de Stichting 3-Generatiecentrum Utrecht staat dat dit 
centrum sociale activiteiten faciliteert aan de buurtbewoners voor de sociale samenhang en 
het sociaal welzijn van de wijk. 
 
2. Samenstelling van de Stichting 3-Generatiecentrum Utrecht: 
Deze stichting bestaat uit een bestuur van tenminste 3 leden en een Bruggroep. De 
Bruggroep bestaat uit 2 Beheerders en een aantal personen die voor de dagelijkse gang van 
zaken in dit centrum zorgt. Onderdeel van deze Bruggroep vormt een groep, ‘Mengelmoes’ 
genaamd, die voor de catering bij activiteiten zorgt. Alle leden van het bestuur, van de 
Bruggroep en de Mengelmoes zijn vrijwilligers die hoogstens onkostenvergoeding 
ontvangen. 
 
3. Vergadercontacten: 
Het bestuur vergadert bij voorkeur eens in de twee maanden. De Bruggroep vergadert één 
keer per maand. Het bestuur en de Bruggroep samen vergaderen naar gelang er behoefte is 
aan wederzijdse informatie, maar tenminste twee keer per jaar, nl. vóór de zomervakantie 
en vóór Kerst. 
 
4. Afspraken tussen het centrum en zijn gebruikers: 
Onder punt 2.2. van de statuten wordt gesteld dat deze stichting ‘contracten’, dus 
schriftelijke afspraken, kan maken met de gebruikers van het pand. Deze schriftelijke 
afspraken worden, bijvoorbeeld via e-mail, gemaakt tussen de gebruikers en de Beheerders 
van het pand. 
 
5. Openingstijden: 
Het centrum is 7 dagen per week op afspraak beschikbaar voor activiteiten van de 
buurtbewoners, behalve tijdens schoolvakanties. Dit omdat de vrijwilligers en beheerders 
zelf dan ook niet aanwezig zijn. In de zomer is het centrum meestal vier weken gesloten. 
 
6. Leiding van de activiteiten: 
Deelnemers aan activiteiten in het centrum houden zich aan de aanwijzingen of opdrachten 
van de aanwezige leiding van de activiteiten, die zich op hun beurt houden aan de regels 
voor het gebruik van het centrum. 
 
7. Regels voor het gebruik van het centrum: 
Ieder laat de zaal en het pand na bezoek netjes achter. Dat betekent: 
• Wat vuil gemaakt wordt, wordt ook weer schoongemaakt, ook de vloer. 
• Staat alles op zijn plek? 
• Zijn de w.c.’s netjes en schoon? 
• Bij vertrek de lichten uitdoen. 
• Bij vertrek rustig aandoen, denk aan de buren: geen geluidsoverlast. 
 
8. Eigendommen van het centrum: 



Eigendommen van het 3-Generatiecentrum mogen niet naar buiten en zeker niet naar huis 
worden meegenomen. Wie beschadigingen veroorzaakt of eigendommen ontvreemdt wordt 
aansprakelijk gesteld en draait op voor reparatie of vernieuwing. Als het om kinderen gaat, 
worden ouders op de hoogte gebracht. 
 
9. Verloren en gevonden voorwerpen: 
Als er een voorwerp gevonden wordt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, 
dan dient dat bij één van de Beheerders of vrijwilligers te worden ingeleverd. Wie kleding of 
andere eigendommen kwijtraakt, kan daarvoor het 3-Generatiecentrum niet aansprakelijk 
stellen. 
 
10. Toegang tot het centrum: 
De leden van de Bruggroep mogen bezoekers de toegang ontzeggen als de betreffende 
bezoekers: 
• Onder kennelijk invloed van drugs, of andere hallucinerende middelen, of alcohol 

verkeren, of menen te kunnen roken 
• Wapens of dergelijke bij zich dragen 
• Zich in de directe omgeving van het centrum zich luidruchtig gedragen 
• Al eerder de toegang om hier boven genoemde redenen is ontzegd. 
De beslissing van de Bruggroep is bindend. 
 
11. Ongewenst gedrag: 
In het 3-Generatiecentrum wordt belediging, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, 
agressie, pesten, bedreiging, mishandeling en andere vormen van geweld niet geaccepteerd. 
Doet u dit toch dan volgt een waarschuwing, verwijdering of wordt de politie ingeschakeld. 
Bij het plegen van een misdrijf volgt altijd aangifte. 
 
12. Klachten: 
Als bezoekers klachten hebben van welk aard dan ook, dienen ze deze klacht onmiddellijk te 
melden bij de Beheerder of een vrijwilliger van de Bruggroep. Klagen na afloop heeft geen 
zin. 


