Reglement dorpsrestaurant
Reglement voor gebruikers dorpsrestaurant
Doelstelling en doelgroep
Het dorpsrestaurant is een plaats waar iedereen ongedwongen naar toe kan komen om een
warme maaltijd te eten. We willen mensen samenbrengen rond een gezamenlijke maaltijd,
het samenhorigheidsgevoel binnen de dorpskern aanwakkeren. Een initiatief zoals het
dorpsrestaurant kan er voor zorgen dat meer mensen elkaar geregeld in een ontspannen sfeer
kunnen ontmoeten.

Openingsuren
De maaltijden worden tussen 12 uur en 12u15 geserveerd.


Assenede (De Piramide): maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.



Oosteeklo (De Aster): maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.



Boekhoute (Dorpshuis): maandag, donderdag en vrijdag.

Menu
Het weekmenu is 1 week op voorhand klaar, wordt afgedrukt en is op elke locatie van het
dienstencentrum terug te vinden. Bezoekers mogen een exemplaar meenemen.

Kostprijs
De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Water in de kan op tafel is gratis.


Volwassen 6,50 euro.



Kleuter 3,50 euro.



Basisschool 4,50 euro.
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Reservatie/ Inschrijving en betaling van maaltijden
Mensen die willen eten in het dorpsrestaurant moeten zich op voorhand inschrijven.
Inschrijvingen worden verzameld bij Mevr. Martine Heene in het dienstencentrum De
Piramide, dit tot en met 9 uur de dag zelf.
Er zijn verschillende manieren van inschrijven:


Telefonisch bij Martine via 09 341 72 73.



Via mail bij martine.heene@assenede.be

Martine verzamelt alle inschrijvingen en noteert deze op het aanmeldformulier. Tussen 9u00
en 9u15 wordt aan de verantwoordelijke bij onze leverancier (keuken WZC St-Jozef) het aantal
maaltijden per dorpsrestaurant doorgegeven. Daarna worden de vrijwilligers in de
verschillende antennes van het dienstencentrum op de hoogte gebracht van het aantal
mensen die voor deze dag gereserveerd hebben.
Bezoekers die een bepaald dieet dienen te volgen zijn ook welkom in ons dorpscentrum. Dit
moet uiteraard bij de reservatie duidelijk vermeld worden zodat de specificaties kunnen
worden doorgegeven aan de kok.
Het is de bedoeling dat de bezoekers de maaltijden cash betalen aan Martine Heene in het
dorpsrestaurant van Assenede en aan een medewerker of vrijwilliger in de andere afdelingen
van het dorpsrestaurant.

Annulering van maaltijden
Mensen die een maaltijd gereserveerd hebben kunnen de dag zelf t.e.m. 9u00 hun maaltijd
afbellen. Als mensen hun maaltijd afbellen worden ze van de lijst geschrapt en hoeven ze geen
maaltijd te betalen. De reden hoeft niet vermeld te worden.
Als blijkt dat mensen niet komen opdagen zonder af te melden wordt de kostprijs van de
maaltijd toch aangerekend.

Maaltijden meenemen/ maaltijden buiten dorpsrestaurant breng
Er mag geen maaltijd buiten het dorpsrestaurant gebracht worden omwille van
voedselveiligheidsredenen.
De maaltijden (of resten van de maaltijd) mogen dus niet meegenomen worden. Bezoekers
mogen enkel hun dessert meenemen op voorwaarde dat het meegenomen wordt in een
afgesloten potje. Wanneer een gebruiker ervoor kiest om het dessert mee te nemen ligt de
verantwoordelijkheid volledig bij zichzelf.
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In uitzonderlijke gevallen (ziekte) mag er enkel soep naar de serviceflats in Oosteeklo en
naar de assistentiewoningen in Assenede gebracht worden. Er dient in dat geval contact
opgenomen te worden met het diensthoofd welzijn mevr. Kristl Ingels of met de
woonbegeleider Mevr. Ann Buysse. Zij kunnen goedkeuring geven om een tas soep via een
thermos naar de zieke persoon te brengen. Eén kom soep kost 1 euro.
Het is niet toegelaten dat gebruikers eigen drank en voedsel nuttigen in het dorpsrestaurant.
Betaling van drank
De dranken worden besteld aan de vrijwilligers. De dranken worden onmiddellijk betaald bij
consumptie.
In alle locaties van het dienstencentrum kunnen de consumpties cash worden betaald.
In de Piramide kunnen ook bonnetjes worden aangekocht (1,20 euro of 1,80 euro) of een
drankkaart voor 10 consumpties (12 euro). Deze kunnen enkel in de Piramide worden
gebruikt.
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Reglement voor medewerkers dorpsrestaurant

Maaltijden
Voor alle medewerkers geldt hetzelfde reglement als dat voor de bezoekers van het
dorpsrestaurant. De prijs van de maaltijd bedraagt ook 6,50 euro voor de medewerkers. De
medewerkers kunnen eveneens eigen drank en een maaltijd meebrengen tijdens de
werkuren.

Betaling van drank ( binnen/buiten werkuren)
Tijdens de werkuren mogen de medewerkers gratis water, spuitwater, koffie en thee
nuttigen. De andere dranken (uitgezonderd alcoholische dranken) betalen ze aan het tarief
van 0,60 euro.
Buiten de werkuren betalen de medewerkers de algemene prijzen voor dranken, zijnde 1,20
of 1,80 euro.

Reglement voor vrijwilligers dorpsrestaurant

Maaltijden
Als er nog eten over is nadat alle gebruikers hun maaltijd hebben gekregen, kunnen de
vrijwilligers die dit wensen een gratis maaltijd gebruiken. Er mag in geen geval voedsel of
drank meegenomen worden naar huis.

Betaling van drank
Tijdens de vrijwilligersuren mogen de vrijwilligers gratis water, spuitwater, koffie en thee
nuttigen. De andere dranken betalen ze aan het tarief van 0,60 euro. Deze regeling geldt
enkel voor eigen gebruik ter plaatse.
Buiten de vrijwilligersuren dient de vrijwilliger de algemene prijzen voor dranken te betalen,
net zoals de andere bezoekers.
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