
OPROEP TOT KANDIDATUREN 
GEBRUIK VAN DE RUIMTES VAN HET GEBOUW VAN DE JEUGDDIENST, 
DE GENEFFESTRAAT 20 
 
Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek lanceert een oproep tot kandidaturen voor het 
gebruik van de polyvalente zalen in het gebouw van de Jeugddienst gelegen de Geneffestraat 20 voor 
de periode van 1 september 2019 tot 30 juni 2020. 
Ze ondersteunt prioritair de projecten met betrekking tot de thema's van de Jeugd en ter 
bestemming van de jongeren tussen 0 en  25 jaar. Ze geeft voorrang aan langdurige 
gebruiksperiodes. 
 
A. Beschrijving van de lokalen 
Er bestaan 4 polyvalente zalen die in gebruik kunnen gegeven worden: 
1. Zaal 00.03/10: 85 m² op de benedenverdieping, verdeelbaar via een mobiele tussenwand. 

Deze  is verdeelbaar in 2 afzonderlijk verhuurbare gedeeltes / Capaciteit: 60 pers. in volledig 
gebruik / 10 tafels en 40 stoelen 

2. Zaal 00.23: 100 m² op de benedenverdieping / Capaciteit: maximum 80 pers. / 20 tafels en 80 
stoelen 

Bezoeken kunnen enkel op afspraak voorzien worden (02/563.13.87) 
 
B. Uren van de verhuur 
Het gebruik gebeurt tussen 08u00 en 22u00 op alle dagen van de week (van maandag tot zondag) 
Deze polyvalente zalen kunnen in gebruik gegeven worden volgens de volgende uurregelingen: 
- per uur 
- voor een halve dag (van 08u00 tot 12u00, van 13u00 tot 17u00 of van 18u00 tot 22u00) 
- voor een hele dag (van 08u00 tot 18u00) 
- voor een week (van maandag tot vrijdag) 
 
De reservatie kan voor een jaar gebeuren, voor een trimester, of voor een gericht gebruik 
 
C. Kandidatuur 
De lokalen zijn vanaf september 2019 beschikbaar voor verhuur. 
De projectdragers die wensen hun kandidatuur neer te leggen kunnen dit doen via een intentienota 
die de beknopte omschrijving omvat van de missies van hun vereniging en de activiteit die plaats zou 
vinden in de lokalen alsook de gewenste uren. 
 
De analyse van de ontvangen kandidaturen gebeurt op basis van de volgende criteria: 
- De afstemming van het project op de thema's van het gebouw van de Jeugddienst 
- De mogelijkheid van toegankelijkheid van de ruimtes 
 
De kandidaturen moeten ten laatste op 15 juni 2019 toekomen op één van de volgende manieren: 
- afgegeven worden tegen een ontvangstbewijs aan de Jeugddienst, de Geneffestraat 20 te 1080 

Molenbeek (maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 17u00) 
- per e-mail verstuurd worden naar het adres jeunesse.1080@molenbeek.irisnet.be (er wordt een 

ontvangstbewijs teruggestuurd via e-mail) 
 
D. Praktische informatie 
Het gedetailleerd reglement op het gebruik en de prijzen zijn beschikbaar op de website van de 
Gemeente: 
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/publicaties/gemeentelijke-reglementen 
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en 
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%20Reglement%20Location%20Salles%20JEUNESSE%20NL.pdf 

http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/gemeentelijke-reglementen/jeugdienst/2017.05.23%20-%20Reglement%20Location%20Salles%20JEUNESSE%20NL.pdf
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/gemeentelijke-reglementen/jeugdienst/2017.05.23%20-%20Reglement%20Location%20Salles%20JEUNESSE%20NL.pdf
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/gemeentelijke-reglementen/jeugdienst/2017.05.23%20-%20Reglement%20Location%20Salles%20JEUNESSE%20NL.pdf

