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NAMA KHOI MUNISIPALITEIT 

 

GEMEENSKAPSALE BELEID 

 

1.   DOEL 

 

 Die doel van hierdie beleid is om alle gemeenskapsale te beheer en 

 bestuur tot voordeel van die Raad en die inwoners wat daarvan sal 

 gebruik deur: 

 

 (a)   n Gemeenskapsfasiliteit daar te stel wat deur inwoners in die  

  regsgebied gebruik kan word. 

 (b)   Fondse te genereer deur die beskikbaarstelling daarvan aan   

  huurders met die betaling van die voorgeskrewe fooie (soos bepaal 

  in die tariewe lys van die Raad). 

 (c) bovermelde fondse moet aangewend word vir die instandhouding  

  van alle gemeenskapsale 

 (d)   Huurders te verplig om van sekuriteitsdienste gebruik te maak om  

  die  plundering van die eiendom tydens funksies te voorkom (indien 

  die Raad dit sou verkies en gegewe die aard van die funksie). 

 (e)   Die fasiliteite instand te hou om agteruitgang te voorkom. 

 

2. DEFINISIE VAN N GEMEENSKAP SAAL 

 

 Vir die doeleindes van hierdie beleid word ‘n gemeenskap saal  gedefinieer 

 as enige geboude struktuur wat deur die Raad  daargestel  is vir die gebruik 

 daarvan deur die Raad en die inwoners van die Nama Khoi regsgebied 

 

3.   TOESIGHOUDING 

 

 Dis die verantwoordelikheid van die Raad om Toesighouers aan te stel by 

 sale waar die Raad dit goed dink dat daar wel ‘n behoefte is vir ‘n 

 Toesighouer op ‘n permanente basis 
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 By sale waar daar nie toesighouers is, word die Huurder  verantwoordelik 

 gehou vir toesig en die ordelike gebruik van die saal 

 

4. FASILITEITE 

 

 4.1 Verhuring van fasiliteite 

 

• Dat alle gemeenskapsale en bykomende fasiliteite wat voorsien 

word deur Nama Khoi gehuur mag word by die munisipaliteit deur 

‘n bespreking sisteem 

• Dat die verhuring van sodanige gemeenskapsale en fasiliteit nie 

onderverhuuur mag word 

• Dat voorkeur gegee word aan plaaslike inwoners voor inwoners 

van buite die regsgebied 

• Indien die saal gebruik word vir opvoedkundige doeleindes sal dit 

die diskresie van die Raad wees om die instansie wat dit aanbied 

vry te stel van enige tarief vir die gebruik van die fasiliteit 

  

 4.2 Bespreking van fasiliteite 

 

• Alle besprekings vir sale sal dertig (30) dae voor aanvang van die 

funksie geskied. Voorsiening vir kort kennisgewing besprekings 

sal aanvaar in die beleid na diskresie van die Raad. 

• Die ondertekening van n Huurkontrak tussen die Huurder en 

Verhuurder is verpligtend en sal die nodige rekords deur die 

betrokke Munisipale Dienspunt gehou word. Hierdie reeling sal 

geld vir die sale in Steinkopf, Concordia, Komaggas, Buffelsrivier, 

Nababeep en Okiep. Besprekings vir die Skousaal, Sportsaal, 

Libra en Carolusberg sal by die Hoofkantoor van Nama Khoi 

gedoen word. 

• Die huurder sal enige betalings verbeur tydens kansellasies. 
 

• Kansellasies moet 14 dae (twee weke) voor die tyd geskied, sodat  

die saal beskikbaar gestel kan word vir alternatiewe besprekings 
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• Die fasiliteite sal aan raadslede en ondersteuningsdienste in die 

kantoor van die burgermeester beskikbaar gemaak word, gratis. 

Die dienste sluit in:  

� Geslag 

� Jeug 

� Gestremd 

� HIV/ AIDS 

� Aged 

• Alle bepalings/ voorwaardes soos vervat in die kontrak sal deur 

sowel die Huurder as die Verhuuder nagekom word. 

• By bespreking of oorhandiging van die sleutel sal die verhuuder 

toesien dat die alle items soos gelys in die inventaris aan die 

Huurder oorhandig word. Die sleutel sal slegs oorhandig een (1) 

dag voor die tyd voor aanvang van die funksie. 

• By terug ontvangs van die sleutel sal die Verhuuder verseker dat 

alle items in goeie toestand oorhandig word deur die Huurder  

 

5.   ORDE REELINGS 

 

 -   Die ondertekening van n Huurkontrak tussen die Huurder en  Verhuurder 

  is verpligtend en sal die nodige rekords deur die betrokke Munisipale 

  Dienspunt gehou word. 

 

 -   In geval van n dans of ander vorm van vermaaklikheid, sal die klank 

  van die musiek tot die terrein beperk word en sal die verrigtinge  

  VRYDAGAAND stiptelik om 00h30 (half een) en    

  SATERDAGAANDE stiptelik om 23h30 (half twaalf) gestaak word. 

 

 -   Indien die Huurder nie gehoor gee aan laasgenoemde punt nie, sal  

  die ligte op genoemde tye afgeskakel en kragproppe sal by die  

  kragbord afgeskakel word. Die Munisipaliteit aanvaar geen   

  aanspreeklikheid vir instrumente wat tydens hierdie aksie beskadig  

  mag word nie. 
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 -   Die Huurder het die reg om vooraf die perseel te inspekteer vir  

  skade wat so aangeteken sal word deur die Verhuurder. 

 

 -   Na afloop van die funksie sal die gebou weer inspekteer word en  

  enige  skade wat tydens die funksie aan die eiendom aangerig is,  

  sal vir die rekening van die Huurder wees.  Die kostes moet by  

  voorlegging van die  dokumentasie onmiddelilik vereffen word.  In  

  die geval van n dispuut sal die besluit van Nama Khoi Munisipaliteit 

  finaal en bindend wees.  

 

 -   Die reg van Toegang word behou met betrekking tot: 

 

          * Persone onder die invloed van drank en/of verdowingsmiddels 

          * Oproerige- of wangedrag. 

          * Netheid en kleredrag.  

 

6. VERPLIGTINGE VAN DIE VERHUURDER 

 

 6.1 Die Verhuurder is verantwoordelik om die saal in n netjiese en  

  ordelike toestand aan die Huurder beskikbaar te stel. 

 6.2 Die Verhuurder moet toesien dat die nodige dienste op die eiendom 

  beskikbaar is alvorens dit aan die Huurder oorhandig word. 

 6.3 Die verhuurder is nie verantwoordelik vir enige skade, weens enige  

  oorsaak aan die persoon, goedere en/of eiendom van die Huurder,  

  sy gaste en werknemers of ander lede van die publiek nie en  

  die Huurder vrywaar hiermee die Verhuurder teen enige eise wat  

  moontlik teen die Verhuurder ingestel mag word. 

 

7.   VERPLIGTINGE VAN DIE HUURDER 

 

 Dit sal die Huurder se verantwoordelikheid wees om te verseker dat: 

 

 7.1 Die gebou moet in dieselfde netjiese en skoon toestand teruggegee 

      word as waarin dit ontvang is.  Alle vertrekke wat gebuik was deur  

  die Huurder, moet uitgevee en vloere ordelik en netjies gewas word. 
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 7.2 Die Huurder is verantwoordelik vir enige skade wat hy/syself of sy 

     gaste of werknemers mag aanrig of veroorsaak. 

 7.3 Die funksie op n ordelike en verantwoordelike wyse gehou word. 

 7.4 Toegang geweier word aan persone wat nie behoorlik geklee is nie  

  bv geen myn- of sokkerstewels mag op die dansvloer gedra word  

  nie 

 7.5 Toegang moet geweier word aan persone wie hul skuldig maak aan  

      wangedrag en rondstanery, asook persone in besit van dwelms,  

      gevaarlike wapens of musiekinstrumente. 

 

 7.6 Die geboue is n rookvrye gebied en die reels moet toegepas word. 

 

 7.7  Alle versierings onmiddellik na afhandeling van die funksie   

  verwyder word. 

 

 7.8 Nama Khoi Munisipaliteit dadelik van enige ongerymdhede en/of 

     probleme in kennis gestel word. 

 

 7.9 Die Huurder se verantwoordelikheid is om homself te vergewis van  

  die inhoud van die huurooreenkoms met die Munisipaliteit en seker  

  sal maak dat hy/sy absoluut alles verstaan, omdat die reels in die  

  kontrak streng toegepas sal word. 

 

 7.10 Enige spesiale voorwaardes wat deur die Raad gestel mag word te  

  aanvaar. 

 

 7.11 Die Huurder is self verantwoordelik vir die verkryging van   

  dranklisensie in gevalle waar kroegfasiliteite beskikbaar is. 

 

8.   TARIEWE 

 

 Huurgelde moet tussen 08:00 en 16:00, Maandag tot Vrydag by die 

 betrokke Dienspunt, betaal word. 
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 Tariewe sal jaarliks deur die Raad tydens sy Begrotingsproses aangepas 

 word. 

 

 

9.   INSTANDHOUDING 

 

 9.1 Die Verhuuder sal jaarliks in sy Bedryfsbegroting voorsiening maak  

  vir die  instandhouding van Gemeenskapsale. 

 

 9.2 Die Verhuurder sal ook in sy vyf jaar Ontwikkelingsplan voorsiening 

  maak  vir die uitbreiding van Gemeenskapsaal fasiliteite. 

 

 9.3 Fondse gein uit die verhuring van die fasiliteit sal ook aangewend  

  word om instandhoudingswerke te doen. 

 

 9.4 Gebreke aan die sale sal op n maandelikse basis deur die Opsigter 

  aan die Tegniese Departement deurgegee word vir herstelwerke. 

 

10.   HANDHAWING VAN WET EN ORDE 

 

 10.1 Dit is nie Nama Khoi Munisipaliteit se plig om orde te handhaaf  

  tydens die funksie nie. 

 

 10.2 Toegang moet geweier word aan persone wat nie voldoen aan die  

  vereistes soos uiteengesit in die verantwoordelikhede van die  

  Huurder nie. 

 

 10.3 Persone wie rondhang, baklei of gevaarlike wapens het, moet nadat 

  n klag  gele is van die perseel verwyder word. 

 

 10.4 Die rookbeleid moet streng toegepas word. 

 

 10.5 Alle buiteligte in die Saal moet vir die duur van die funksie   

  aangeskakel  bly. 
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 10.4 Die hoofligte moet onmiddellik aangeskakel en die musiek gestaak  

  word,  sou n bakleiery ontstaan of enige problem opduik wat ander  

  persone se  veiligheid in gevaar kan stel. 

 

DIE MUNISIPALITEIT BEHOU DIE REG VOOR OM ONMIDDELLIK DIE SAAL TOE 

TE MAAK, SOU ENIGE VAN BOGENOEMDE REELS VERBREEK WORD. 

 

10.  VOORSIENING VIR HULPBEHOEWENDES 

 

 Spesiale voorsiening moet gemaak word vir gestremdes, jeugdiges, 

 bejaardes asook vir die doel van gemeenskap opheffings projekte vir 

 korting of vrystelling waar omstandighede dit regverdig.  

  

 Sodanige vrystelling/ kortings moet reflekteer in die tariewe lys. 

  

11.  IMPLEMENTERING 

 

 Die Hoof:  Gemeenskapsdienste, Kantoorhoofde van elke Munisipale 

 Dienspunt  en Saalopsigters is verantwoordelik om toe te sien dat 

 hierdie beleid implementeer word en dat die nodige administratiewe 

 verpligtinge nagekom word ten einde die Gemeenskapsale op n 

 verantwoordelike wyse te bedryf. 

 

 Hierdie beleid is goedgekeur deur die Munisipaliteit in terme van besluit 

 Spesiale Raadsvergadering gedateer…………………………………… 

 

 


