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GELUIDSINSTALLATIE IN DE HANZEHAL 
 
Info en afspraken over het gebruik van de geluidsinstallatie in de hal van de Hanzeruiters. 
 
Op 3 januari 2015 hebben wij vol trots voor de eerste maal onze nieuwe geluidsinstallatie in gebruik 
genomen. We hopen hier met z’n allen veel plezier van te hebben. Vandaar deze informatiebrief met 
daarin enige uitleg en gedrags- en huurregels.   
 
De installatie is eigendom van het bestuur en wordt beheerd door de Activiteiten Commissie (AC) 
van de Hanzeruiters. 
De AC bewaakt correct gebruik van het materiaal en ontvangt de huurinkomsten. Met dit geld 
willen we in de toekomst de set uitbreiden met nog een of twee luidsprekers. Het bestuur krijgt 
jaarlijks een financieel jaaroverzicht. Om de aanschaf te bekostigen heeft de AC met meerdere 
acties een bijdrage van €400.- geleverd, en het bestuur het resterend bedrag. 
 
Het gebruik 
Om de kwaliteit van de installatie (met draadloze microfoon en een headset) te waarborgen is er een 
deur met cijferslot voor geplaatst. De combinatie hiervan is bij enkelen bekend. 
 
In principe is de installatie bedoeld voor activiteiten van de AC en het bestuur. Maar in overleg met 
de AC kan hij wel gehuurd worden. Suzanne Witteveen en Tryntsje Lycklama zijn hiervoor het 
directe aanspreek punt. De leden van de Hanzeruiters kunnen de oude installatie nog gewoon 
vrijblijvend gebruiken. 
 
De Huur 
De nieuwe installatie, mogen de leden tegen een kleine vergoeding huren. Voor een halve dag € 
5.-  , een hele dag €10.-.  
Voor eventuele niet-leden geldt de volgende prijs: Voor een halve dag  €15.- , een hele dag € 25.- 
Hij moet tijdig besproken worden en er zijn er strikte afspraken over het gebruik. Bij verhuur aan 
eventuele niet-leden worden zowel het bestuur  als de AC op de hoogte gebracht. 
 
De menclub Arum heeft voor de maandagavond al belangstelling getoond om de installatie 
wekelijks te gebruiken. Voorstel is een maandelijkse huur van €10.- . Bij beschadiging of bij niet 
correct gebruik, wordt de afspraak verbroken. 
 
Voor alle huurders geldt:   

• Eventuele schade wordt bij de laatste gebruiker verhaald. 
• Alle huurbedragen worden vooraf voldaan.  

 
Wij zijn met z'n allen heel blij met de realisatie van de geluidsinstallatie en hopen hier nog vele 
jaren plezier aan te beleven. 
 
Met vriendelijke groet, de AC van de Hanzeruiters. 


