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Huisregels voor het gebruik van de Klimop 
 
 
De Klimop vervangt ‘bijeenkomsten aan de keukentafel’. Iedere inwoner van Gees kan met dat doel 
de vergaderruimte in de Klimop reserveren. Andere doelen, zoals workshops of tentoonstellingen, zijn 
bespreekbaar. Het vieren van feesten, verjaardagen en vergelijkbare bijeenkomsten, is niet mogelijk. 
 
Reserveren? Kijk op Geesweb voor het actuele beheer van de sleutel. 
https://www.geesweb.nl/de-klimop-voor-ons-allemaal/ 
 
Als je reserveert ben je verantwoordelijk voor een goed gebruik van de Klimop en zorg je dat ook de 
anderen in jouw gezelschap dat doen.  
Dit betekent:  
 

o Laat de ruimte achter zoals je die aantrof.  
o Afwas gedaan en opgeruimd, theedoek uithangen of meenemen met de sleutel zodat ie 

gewassen kan worden. 
o Het afval neem je zelf mee, de Klimop heeft geen eigen vuilcontainer. 
o Aanrecht netjes en droog achterlaten. 
o Lichten uit en de verwarming op de vorstbewakingsstand. 
o Deuren en ramen dicht en goed afsluiten. 
o Toilet schoon achter laten, eventueel ook deze handdoek even meenemen met de sleutel. 
o En wat nog meer nodig is om ervoor te zorgen dat de volgende gebruiker een nette ruimte 

aantreft. 
 
Met elkaar houden we de Klimop beschikbaar voor elkaar. 
 
Wat je verder moet weten:  
 

o Mocht er servies stuk vallen, geen nood, zorg voor vervanging, dan is iedereen weer 
tevreden. 

o Uitsluitend de voormalige kleuterklas en het invalidentoilet mogen worden gebruikt. Alleen 
voor warm water ga je naar het keukentje in de middelste klas. De overige ruimtes kun je 
alleen in overleg gebruiken. 

o Er is een verzekering voor het pand, maar schade die is ontstaan door grove nalatigheid van 
een gebruiker(sgroep) wordt op jou verhaald. 

o De sleutel moet altijd direct na afloop van een activiteit terug gebracht worden naar Mieke 
Lansu, tenzij anders afgesproken of anders aangegeven op Geesweb. 

o Onnodig te zeggen dat roken in het pand niet is toegestaan. Buiten is prima, maar ruim de 
peuken wel even op! 

o De koffie en thee voorraad wordt regelmatig gecontroleerd, maar laat het even weten als er 
iets bijna op is! 

o Feedback, tips, wensen of opmerkingen zijn welkom, de Klimop is er voor ons allemaal, 
samen kunnen we er iets moois van maken. 

      
Als initiatiefgroep denken we na hoe de Klimop als gebouw een rol kan spelen bij de leefbaarheid van 
ons dorp. Mocht je een idee hebben, neem met één van ons contact op. 
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