
Infobrochure en
Huishoudelijk Reglement

voor gebruikers van de faciliteiten van Stichting Gentse Sea Scouts

Bij technische problemen kan je mailen naar beheer@dewildeeend.be (met in cc faciliteiten@sgs.gent).

Voor contractuele vragen kan je (enkel) naar faciliteiten@sgs.gent mailen.
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Infobundel

A. Adres en bereikbaarheid
Zeescouts De Wilde Eend
Veerstraat 82
9031 DRONGEN
Dit is ook het adres voor postkaartjes
(dus géén kaartjes sturen naar 'Stichting Gentse Sea Scouts'! Dat is een andere postbus!)

Voor de aanrijroute gebruik je best google maps (of Waze). Kijk hier voor meer details.

De weide / Het kampeerterrein bereiken
We hebben een grote speelweide waarop gekampeerd kan worden door grote groepen. Alle informatie
over de kampeermogelijkheden vind je op onze website. Deze weide heeft geen postbus, geen adres
en geen nutsvoorzieningen!

Je kan de weide op verschillende manieren bereiken:

Te voet / met de fiets

Je kan van het ene naar het andere terrein wandelen via
voetpaden en autovrije wegen. De afstand is 150m.

Bekijk onze 360-tour om de wandelroute perfect te simuleren.

Met de auto / vrachtwagen

Geef “Goubaulaan 35, 9031 Drongen“ in om
naar het toegangshek van de weide geleid te
worden. Vrachtwagens kunnen hier komen,
maar het is niet écht ruim. (street view)

De enige mogelijke route vanuit ons
hoofdgebouw met de wagen is nogal
omslachtig.
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B. Toegang tot het domein
Ons domein is afgesloten met een reeks codes, badges en sleutels. Deze krijg je bij de start van je
verblijf.

● Het domein is afgesloten met een poort.

● De voordeur en enkele binnendeuren openen met een badge. De voordeur valt automatisch in
het slot. Je kan deze deur van binnenuit:

○ tijdelijk openen met de drukknop links van de deur op heuphoogte;

○ permanent openen met de schakelaar op 2m hoogte links van deur. (= ‘dagstand aan’).
Vergeet niet om de dagstand uit te zetten als je de deur wel weer in het slot wilt hebben.

● De achterdeur, buitendeur sanitair en buitendeur keuken openen met een sleutel.

● De grote schuifpoort kan worden bediend met een knop die zich achter de bar bevindt. Eenmaal
duwen op de knop en de poort beweegt. Nog eens duwen en de beweging stopt. Opnieuw
duwen en de poort beweegt in de andere richting. Controleer of de rails vrij zijn voordat je
het hek laat bewegen!

C.Nutsvoorzieningen

Ventilatie
Het hele gebouw is voorzien van een automatisch luchtverversingssysteem. Je kan dit niet zelf regelen;
een sensor meet de CO2 waarde in de uitgaande lucht en verhoogt of verlaagt naargelang het debiet.
Het systeem heeft een geïntegreerde warmtewisselaar om in de koude maanden de lucht te verversen
met behoud van de luchttemperatuur van de binnenlucht.

Elektriciteit
Nagenoeg alle stopcontacten zijn voorzien in de kabelgoten aan het plafond.

Zowel binnen als buiten hebben we enkele hoogvoltage stopcontacten (380V, 32A). Deze moeten met
een schakelaar geactiveerd worden voor gebruik. Geef dit aan bij aanvang van je verblijf.
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Sanitair
De toiletten worden doorgespoeld met regenwater. Als het reservoir leeg is, moet je het beheer
contacteren op beheer@dewildeeend.be (met faciliteiten@sgs.gent in cc). Zij zullen dan het reservoir
komen vullen met leidingwater.

De beheerder voorziet in voldoende toiletpapier en ecologisch schoonmaakmiddel gedurende je
verblijf.

Alleen toiletpapier en de natuurlijke behoefte mogen in het toilet terechtkomen! Geen chemische
schoonmaakproducten, geen maandverband of andere items! Verstopping door misbruik wordt
aangerekend in de waarborg. Als de toiletten verstopt raken tijdens je verblijf, dien je dit zelf op te
lossen. Je kan de leiding proberen doorspoelen (geen chemische producten!) met een waterslang op
een inspectiepunt aan de voorkant van het gebouw, Waar de ruiten beginnen (zie foto; opgelet: er zijn 2
buizen dicht bij elkaar, het is de linkse). Of je kan een ruimingsdienst bellen (Van Parys ruiming (09 384
47 67) of Aquajet Vlerick). Bekijk hier de technische tekening van de verschillende putten en leidingen.

WiFi
Draadloos internet is inbegrepen in je verblijf. Het netwerk heet “Wilde Eend - max 32 users”. Het
wachtwoord krijg je bij de start van je verblijf.

Zoals de netwerknaam aangeeft, kunnen er maximaal 32 devices tegelijk verbonden zijn met het
netwerk. Er is ook een bandbreedtebeperking. Er is geen downloadlimiet, maar we verwachten een
normaal gebruik van de WiFi, zonder excessen.

Verlichting
binnen: Een aantal ruimtes zijn voorzien van sensoren. Andere ruimtes hebben schakelaars.

buiten: de buitenspots gaan automatisch aan m.b.v. sensoren. Deze zijn niet afschakelbaar.
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Water
Kraanwater van de binnenkranen is drinkbaar. Het water van de buitenkranen is regenwater en
bijgevolg niet drinkbaar.

Om economische en ecologische redenen moet je elk gebruik van warm water (keuken, sanitair, …)
initiëren door op een knop te drukken in de inkom, links van de voordeur. Onderstaande korte
handleiding hangt ook naast die knop.

Verwarming
Het gebouw beschikt over 3 thermostaten om de temperatuur te regelen.

Polyvalente zaal en keuken: In de polyvalente zaal gelijkvloers, nabij de deur naar het ‘leiderslokaal’.
Sanitair beneden én boven: In het leiderslokaal op het gelijkvloers.
Grote zaal boven: in de grote zaal boven, nabij de deur naar de ‘vergaderzaal’.

De functieknoppen zijn met plexi beveiligd. Alleen het draaiwiel is toegankelijk. Elke thermostaat werkt
op dezelfde manier:

1. Lees de huidige temperatuur af; draai aan het wieltje tot de gewenste temperatuur
2. Om 18u en om 6u reset het systeem automatisch terug naar de standaard setpoint (12 graden).

Je moet stap 1 dus elke 12u herhalen, voor elke thermostaat.
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Afvalbeheer
Afval wordt gedeponeerd in de daartoe bestemde vuilniscontainers op de parking:

● 1 zeer grote restcontainer
● 1 grote PMD-container

● 1 grote papier- en kartoncontainer
● 2 normale glascontainers

Plaats geen extra of andere containers op deze locatie! de afvalverwerker haalt dit weliswaar ook
op, maar aan een significante meerprijs, die we doorrekenen aan de gebruiker! Sorteer in het lokaal en
transfereer het naar de 5 voorziene containers zoals op de foto hieronder.

Het ophalen van het afval gebeurt volgens een vast ophaalschema. De beheerders zorgen ervoor dat
de containers tijdens uw verblijf niet overvol raken (bij een normale accumulatie van afval).

D.Noodgevallen
Informeer bij elke calamiteit de beheerders via beheer@dewildeeend.be en faciliteiten@sgs.gent

Medisch
Achter de bar bevindt zich een grote EHBO box aan de muur. Van scoutsgroepen verwachten we dat
ze zelf EHBO spullen bij hebben. Deze kit is enkel voor in noodgevallen. Als je materiaal uit de kit
gebruikt hebt, laat dit dan weten aan beheer@dewildeeend.be (met in cc faciliteiten@sgs.gent).

In de inkomhal bevindt zich een automatische defibrillator (AED). Zonder aarzelen gebruiken bij een
vermoeden van hartfalen! Het apparaat helpt je om het foutloos te gebruiken.

Bekijk ons overzicht van interessante adressen - met onder meer de nabije artsen en spoeddiensten -
op deze pagina.
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Brand
De brandcentrale bevindt zich in het leiderslokaal achter de kastenwand! Bij brandalarm doe je het
volgende:

Ga naar de lokale brandcentrale en zet het geluid tijdelijk uit (rode knop), ZONDER te resetten!
Kijk op het scherm van de brandcentrale waar het alarm vandaan komt.
Ga op die plek kijken of er echt brand is, zoek de sensor die in alarm is (er zal een lampje
knipperen).
Bij vals alarm kan je het systeem resetten (groene knop).
Bij échte brand:

probeer je het vuur te blussen met een handblusser;
heractiveer je het alarmsignaal (rode knop) en evacueer je iedereen;
bel je de brandweer op 112.

Een iets uitgebreidere handleiding van de werking van de alarmcentrale hangt naast de unit. Elk
brandalarm geeft ook een melding bij enkele beheerders van het lokaal; zij zullen je hoedanook bellen
of langskomen.

Andere alarmen of noodgevallen
Als u tijdens uw verblijf te maken krijgt met onbestemde alarmen (deurmagneten, dakkoepel, boilers,
de jetonautomaat, andere apparaten of elektronica), licht dan meteen beheer@dewildeeend.be (met in
cc faciliteiten@sgs.gent) in.

Bekijk ons overzicht van lokale adressen op deze pagina. Je vindt er onder meer het lokale nummer
van de politie Drongen.

Onze faciliteiten beschikken over camerabewaking. Uiteraard voldoen we aan de privacywetgeving en
kan slechts een zeer beperkt aantal gemachtigden de beelden bekijken. Zij doen dit enkel in functie van
het beheer van het gebouw, wanneer dit nodig geacht is.

Als u als gebruiker om een of andere reden de beelden wenst te bekijken die tijdens uw verblijf zijn
gemaakt, kan u een aanvraag richten aan beheer@dewildeeend.be (met in cc faciliteiten@sgs.gent).
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E. Activiteiten op of nabij ons domein

Kampvuur
We hebben een kampvuurkring op het terrein aan de overkant van het water. Dit is de enige plek waar
je open vuur mag maken (BBQ niet meegerekend)!

- Brandhout dien je zelf te voorzien!
- De kampvuurkring is permanent vergund bij de gemeente, dus je hoeft zelf geen aanvragen te

doen. Hou wel rekening met tijdelijke gemeentelijke ordonnansen in geval van droogte.
- Voorzie in de nodige blusmiddelen (water, brandblusser,...) bij het kampvuur! Vanzelfsprekend

is het verboden om blusmiddelen uit het gebouw mee te nemen naar de kampvuurkring.
- Maak de vuurschaal volledig leeg voor je vertrek!

Waterspellen
Wees zuinig met kraanwater, zeker in de zomermaanden. De buitenkranen onder het afdak van het
gebouw leveren regenwater. Hiermee kan je wat vrijer omspringen.

Zwemmen in de Leie wordt gedoogd. Let wel op het volgende:

● ondiep; niet duiken!
● voorrang voor passerende pleziervaart (heel beperkt).
● bij een passerend binnenschip zal er tijdelijk een vrij sterke stroming opkomen, die het water uit

de Leie lijkt weg te zuigen; na een minuut komt het water met eenzelfde kracht weer terug.
● draag (water)schoenen; de bodem ligt vol scherpe voorwerpen en stenen!

Mooie wandeling

Deze route loopt grotendeels over niet verharde en/of
autovrije paden doorheen de Drongense Assels. Vaak
langs het water en met een leuke sectie (veilig) onder
de spoorweg en langs een bospad.

Je kan de route op google bekijken via deze link (Je
moet de weergave zelf nog aanvinken onderaan in de
legende).

F. Handige adressen voor inkopen / logistiek / activiteiten
Bekijk ons overzicht van interessante adressen op deze pagina. Het bevat supermarkten, een lokale
bakker waarmee we samenwerken, de hulpdiensten, …

De perfecte voorbereiding voor je verblijf!
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Huishoudelijk reglement

A. Regels

De 10 geboden
1. stilte na 22u, geen fuiven;

2. geen vuur of vlam binnen, verboden te roken;

3. draag zorg voor de grasmat: geen putten en/of hudo’s graven, geen wagens op het gras;

4. sorteer je afval en breng het naar het afvalpunt;

5. hou je aan het maximum aantal van 99 personen binnen (slapen);

6. gebruik énkel ecologische producten (zeep, ontstopper, …) die de beheerder voorziet;

7. geen nietjes/nagels/punaises/lijmresten in/op het hout- of raamwerk werk binnen of buiten;

8. respecteer de accommodatie en het materiaal. Het meubilair blijft te allen tijde binnen;

9. laat de accommodatie schoon en opgeruimd achter na je verblijf;

10. niet frituren binnen, ook niet in de keuken.

Meld elke (accidentele) overtreding of schade aan de beheerders!

Roken en vuur

Binnen:

● Het is ten strengste verboden in de lokalen te roken.
● Het is verboden enige vorm van vuur (bv. kaarsen) te maken in de lokalen.

De lokalen zijn uitgerust met branddetectoren en bijbehorende sprinklerinstallatie. Maak geen misbruik
van de installatie, maak ze niet defect of stuk; ze kan uw leven(s) redden! Elk misbruik van de
branddetectoren of sprinklerinstallatie resulteert onvermijdelijk in de stopzetting van de overeenkomst
met verlies van de waarborgsom.

Laat de zegels van brandblussers, brandslangen en brandkranen intact!

Buiten:

Sigarettenpeuken moeten te allen tijde op een veilige manier verwerkt worden.

● nooit op de grond gooien, ook niet tijdelijk;
● nooit zomaar in een vuilnisbak gooien, zelfs al lijkt de peuk gedoofd.

Buiten mag u énkel open vuur maken in de aanwezige vuurschaal in de kampvuurcirkel. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor BBQ vuur in een daarvoor ontworpen BBQ kookstel; dat mag ook op een
veilige plaats elders op het terrein. De grasmat mag geenszins beschadigd worden door sintels of as.
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Lawaaihinder en andere overlast
● Geen (luide) versterkte muziek - binnen noch buiten!

● Respecteer de stilte en de buren. Houd u aan de nachtrust vanaf 22u.

● Val de buurt niet lastig met bijv. ruiltochten of andere interactieve activiteiten.

De beheerder van de faciliteiten is gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de
groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit
zonder de terugbetaling van de gestorte bedragen.

Betreden van niet-toegankelijke ruimtes
Een aantal ruimtes in het gebouw zijn niet toegankelijk. De meeste zijn op slot; dit is helder. Het
leiderslokaal is altijd open, maar het is énkel toegankelijk voor de groepsverantwoordelijke voor de
volgende handelingen:

● Aanpassen thermostaat voor verwarming in het sanitair (beneden en boven);
● Bekijken en resetten van brandalarm bij meldingen (zie brandalarm);
● Het resetten van zekeringen als de nood zich voordoet;
● Het sluiten van de hoofdkranen voor water, als de nood zich voordoet.

B. Beschrijving van de faciliteiten
Voor de meeste details kan u terecht op onze website faciliteiten.sgs.gent. Hieronder enkele
toevoegingen:

Parking
Auto’s kunnen geparkeerd worden op de voorziene parkeerplaatsen voor het gebouw. We hebben 18
officiële staanplaatsen en een plaats voor mindervaliden. Fietsen worden gestald in het midden van het
plein. Wagens kunnen ook geplaatst worden in de Veerstraat ter hoogte van nummer 80 (rondrijden).

Keuken
Alle keukentoestellen hebben een korte handleiding ter plaatse (met name de afzuigkap, vaatwas, oven
en kantel braadslede), of de werking wordt je uitgelegd bij de start van je verblijf.

Frituren binnen is verboden!

De waterafvoeren zijn niet in staat grote hoeveelheden etensresten af te voeren! Verstopping is voor
rekening van de gebruiker. Vermijd om vetresten door te spoelen! Het afvalwater wordt ecologisch
verwerkt; daartoe is het essentieel om enkel ecologisch schoonmaakmiddel te gebruiken. De
beheerder voorziet voldoende hoeveelheden.

Bekijk de inventaris van het beschikbare materiaal hier. Je dient zelf te voorzien in keukenhanddoeken.

Bar
Het barmeubel is altijd toegankelijk. De koelkasten achter de bar en andere gerelateerde spullen echter
niet. Het is mogelijk om de bar (meubilair + afname drank) op te nemen in het contract; neem daartoe
ruim op voorhand contact op met de beheerders. U ontvangt dan een tijdelijke code voor het
sleutelkastje met de nodige sleutels.
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C.Foto’s van de inrichting & inventaris

Gelijkvloers

Volg een virtuele tour om een nog beter beeld te krijgen van het gelijkvloers.

Het buitenmeubilair blijft te allen
tijde buiten!

Het binnenmeubilair blijft binnen!
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Keuken

De volledig uitgerust keuken bevat de
hiernaast omschreven toestellen.

Je kan een virtuele tour maken van de
keuken.

De gebruiksaanwijzing van de toestellen
hangt ter plaatse uit of wordt je door de
beheerder uitgelegd bij de start van je verblijf.

Hou rekening met het verbruik van de
toestellen (vaatwas, diepvries, oven, …).
Nodeloos verbruik verhoogt de kosten voor
energie/gas/water significant!

Laat het keukenmateriaal en de apparaten na
je verblijf in een goede staat achter (zie foto’s
onder + virtuele tour afbeeldingen)!
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Verdieping

Volg een virtuele tour om een nog beter beeld te krijgen van de verdieping.
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D.Het verlaten van het domein

Opruimen
● Alle afval - zowel binnen als buiten - is opgeruimd en afgevoerd naar het afvalpunt.
● De keuken is opgeruimd en alles is afgewassen. De koelkast(en) en vriezer zijn leeggemaakt,

proper en hebben de deur op een kier. De vriezer is afgeschakeld van het net.
● Al het meubilair staat weer op de juiste plaats.
● Asresten van de kampvuurcirkel worden verwijderd (dit mag verspreid worden in de berm).

⇒ Gebruik de 360° foto’s van faciliteiten.sgs.gent/fotos als referentie voor orde en netheid.
Die foto’s bepalen de minimumstandaard!

Schoonmaak
De lokalen worden ‘veegschoon’ achtergelaten. Het sanitair is proper (d.w.z: eender welke
hypothetische bezoeker kan op een aangename manier het sanitair gebruiken).

Wij hebben een duurzame vuilwater verwerkingsinstallatie, waarbij je enkel ecologische producten
mag gebruiken! Enkel de schoonmaakproducten die ter beschikking worden gesteld, mogen gebruikt
worden! Indien u een ander product gebruikt en dit veroorzaakt schade, wordt dit in rekening gebracht
met de waarborg.

Controle en afrekening
Bij meerdaags verblijf van groepen eindigt het verblijf steeds om 10u30 op de laatste dag van het
contract, tenzij expliciet iets anders werd afgesproken.

Alle (buiten)deuren en (schuif)ramen zijn dicht en op slot. De verlichting in elke ruimte staat uit.

De badges en sleutels worden overhandigd aan de beheerder bij de oplevering. Er wordt een rondje
gemaakt ter controle van staat van het gebouw (netheid en schade). De meterstanden van water,
elektriciteit en gas worden genoteerd.

Water, gas en elektriciteit worden tegen de geldende verbruikersprijzen en naargelang verbruik
aangerekend. Hieronder vind je de prijzen die we op dit moment hanteren. Uiteraard kan dit fluctueren
met de marktomstandigheden.

Om een goed idee te krijgen van de vigerende tarieven, kan je terecht op de site van VREG voor
elektriciteit en gas. Weet dat 1 m³ aardgas ongeveer 10 kWh energie levert. Voor water kan je je
baseren op deze gegevens.

Deze laatste aanrekening en daaropvolgende eindafrekening voor het hele verblijf gebeurt aan de hand
van bijlage E van het contract.
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E. Slotbepalingen

Nalatigheid
De lokalen worden in zuivere / propere staat aangeboden en dienen in dezelfde staat te worden
verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de
gebruikers (zie lijst in bijlage). Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de
verantwoordelijke. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.

Aansprakelijkheid
‘De Stichting Gentse Sea Scouts’ wordt niet aansprakelijk gesteld t.o.v. de gebruikers voor:

● Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf;
● Materiële schade aan uw bezittingen tijdens uw verblijf;
● Diefstal van goederen tijdens uw verblijf.

De groep draagt zelf de verantwoordelijkheid voor ongevallen, brand… die een gevolg zijn van het
ingrijpen in veiligheidsmaatregelen (bv. het afdekken van noodverlichting, het plaatsen van bedden voor
de nooduitgangen, het barricaderen van vluchtwegen, het uitschakelen van branddetectoren…).

Verzekering
De gebouwen en terreinen zijn verzekerd door de eigenaar. Deze heeft bovendien een clausule
afstand van verhaal laten opnemen. Dat betekent dat je als dienstgebruiker de schade aan het
gebouw waarvoor je verantwoordelijk bent niet zelf moet betalen (de verzekering kan deze schade niet
op jou verhalen, tenzij de schade door een zware fout voortkwam). Dit betekent ook dat je zelf geen
verzekering hoeft af te sluiten voor de duur van je verblijf!

Privacy en toegang tijdens het verblijf
In geval van nood en indien de verhuurverantwoordelijke het nodig acht, heeft deze het recht om te
allen tijde de gebouwen te betreden en/of te controleren. We trachten dit in onderling overleg te
organiseren en hebben respect voor de privacy van de aanwezigen op het domein.

De camerabeelden worden slechts bekeken bij een concreet onderzoek. zie hier voor duiding en de
privacyverklaring voor details.

Gedurende je verblijf is het op elk moment overdag mogelijk dat onze eigen scouts aanwezig is om te
werken aan het eigen materiaal in de werkloods. Deze ruimte is goed afgescheiden van het gebouw en
de terreinen om niemand te storen. Dergelijke werkmomenten worden zo veel mogelijk beperkt en op
voorhand doorgegeven aan de groep die op dat moment verblijft. Midden juli worden steevast
vrachtwagens gelost na afloop van de kampen van de eigen jeugdbeweging ‘De Wilde Eend’. Ook dit
lossen van vrachtwagens behoort tot voornoemde werkmomenten.

Feedback
Als u vragen, opmerkingen of tips heeft tijdens of na uw verblijf, aarzel dan niet om ons te contacteren.
We staan steeds open voor feedback, positief of negatief. Zo draagt u ook bij aan een continue
verbetering van ons aanbod.

Dit document maakt inherent deel uit van het contract. Uw handtekening onder het contract
veronderstelt dat u de hierboven gestelde regels gelezen, begrepen en aanvaard heeft.
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