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Een van de doelen van het SALT is bevordering van het gemeenschappelijke gebruik van het 

Gildehuis en daarmee bevordering van het gemeenschapsgevoel in Lobith en Tolkamer. 

Primair biedt SALT huisvesting aan verenigingen, stichtingen en/of bedrijven voor het 

regelmatige en/of incidenteel gebruik van de diverse ruimtes in het Gildehuis . Hiervoor is 

regulier huur verschuldigd. 

In de gemeenschap van Lobith en Tolkamer bestaan en ontstaan initiatieven van personen 

die elkaar op regelmatige basis willen ontmoeten. Deze ontmoetingen vinden meestal plaats 

ter beoefening van hobby’s (mondharmonica, schaken). Soms leiden deze initiatieven tot 

een verenigingsvorm, soms niet. Sommige groepen hebben onvoldoende inkomsten en 

kunnen het gebruik van de ruimtes van SALT niet betalen. 

Onder voorwaarden is het mogelijk dat ook deze groepen gebruik kunnen maken van het 

ruimtes in het Gildehuis. 

Bij het beoordelen van dit verzoek wordt altijd rekening gehouden met: 

 Het verzoek wordt in een SALT bestuursvergadering in overweging genomen en liefst 

mondeling toegelicht door de groep in kwestie;  

 Als er door de groep personen ter bestrijding van hun eigen onkosten contributie 

geheven wordt, dan zal het gebruik van de ruimte van SALT nooit volledig gratis 

kunnen zijn, in overleg zal een vergoeding voor Gas, Water, Licht vastgesteld worden; 

 Als het gebruik van de ruimte volledig gratis is, dan kan de gebruiker geen vast 

huurmoment of een vaste ruimte claimen; 

 Het gebruik van de ruimte kan uitsluitend toegestaan worden voor het doel van de 

vereniging; 

 SALT heeft het recht om met een simpele kennisgeving het gebruikmoment of de 

ruimte aan te passen als er op de bedoelde tijden in de vaste ruimte een betalende 

huurder komt. SALT zal in die voorkomende situatie haar best doen om een 

vervangend tijdstip of vervangende ruimte aan te bieden. Mocht een voorstel van 

SALT niet acceptabel zijn, kan er door bedoelde groep geen rechten ontleend worden 

aan eerdere gebruiksgewoonten. 

 SALT heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen als blijkt dat 

misbruik gemaakt wordt van de gastvrijheid 

 Er wordt aan de groep personen slechts één sleutel ter beschikking gesteld. Voor 

deze sleutel dient een borg van € 30,= te worden betaald. 

De gebruiksovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd voor de duur van een jaar. 


