
Contactpersonen PLEK vzw

Algemeen: info@plekgent.be
Ilja Bracke: (iljabracke@gmail.com) - 0477365544

Programmatoren
Timon Van De Voorde (timonvandevoorde@gmail.com) - 0477648259 
Frederik Poisquet (frederikpoisquet@gmail.com) -  0470095663
Ilja Bracke

Vormgever  
Benoit Vangeel 

Bestuur 
Timon Van De Voorde   
Benoit Vangeel 
Ilja Bracke 

De organisatie die de ruimte voor de periode van één maand wordt toegewezen, 
wil de ruimte zoveel mogelijk benutten en openstellen voor publiek. _Plek is 
steeds open op vrijdagavond.

_Plek is enkel beschikbaar voor maandelijkse invullingen die focussen op 
creatie – en presentatie. Alle voorstellen worden door het bestuur in overweging 
genomen. Uitzonderlijk zullen eenmalige invullingen worden aanvaard als ze 
passen binnen de doelstelling van _Plek.
Het bestuur van _plek raadt de invullers aan om een Alles Kan-subsidie aan te 
vragen en kan ook ondersteunen in het aanvragen van steun via Alles Kan. 

Meer info over Alles Kan vind je hier: https://alles-kan.stad.gent/

 _Plek wil jonge mensen een ruimte bieden waar ze hun ding kunnen doen.  
_Plek pleit voor een solidaire maatschappij en wil initiatieven ondersteunen die 
hieraan bijdragen. 

Aanvragen gebeuren via het formulier op de website of via info@plekgent.be

Jeugdhuis _plek is een creatie  
— en presentatieruimte 

Kammerstraat 10 – 9000 Gent 



Hieronder een beperkt aantal afspraken opgesteld door bestuur van PLEK vzw.

VERKOOP DRANKEN

_Plek is een uniek model dat kan bestaan dankzij de steun van Stad Gent 
die wordt gebruikt om aankopen te doen die _Plek optimaliseren. Toch zijn 
drankinkomsten broodnodig om de vaste kosten te kunnen betalen. Daarom 
wordt er aan de invullers gevraagd om het drankenaanbod van _plek te 
verkopen en ook te nuttigen. Eigen drank verkopen in _plek is niet toegelaten.

_plek heeft een beperkt aanbod biologische dranken. Er wordt uitsluitend 
gewerkt met een lokale brouwer & leverancier. Dranken worden verkocht aan 
democratische prijzen en er wordt steeds gratis water aangeboden. 

Tijdens openingsmomenten is de invuller verantwoordelijk voor het openhouden 
van de bar.

De prijslijst is als volgt:

Camille Pils: €2
Ander biertje: €2.5
Rode wijn: €2
Witte wijn: €2
Isis Apple sparkle: €2
Isis Bitter Lemon: €2

De artiesten krijgen per persoon vier consumpties en krijgen hiervoor een 
drankkaart aangeboden. 

Verkoop nooit drank aan -16 jarigen. Bied wie dronken is een glas water aan. 
 

GEBRUIK RUIMTE & WAARBORG

De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld
Weekdagen en zondag: de werkuren zijn van 9u ’s morgens tot 22u ’s avonds. 
Dit om eventuele overlast te beperken en om de buren tevreden te houden. 
Vrijdag en zaterdag: de werkuren zijn van 9u tot 01u ’s avonds. 
In samenspraak kan het langer opengehouden worden. Dit dient door de 
gebruiker aangevraagd te worden en kan door het bestuur van _plek ten allen 
tijde herzien worden.
Tijdens weekdagen kunnen er ook openingsmomenten plaatsvinden. 
Er dient elke vrijdag een openingsmoment te zijn. 



LEEFTIJD 

Wie een invulling voorziet is tussen 17 en 27 jaar bij voorkeur. Gebruikers die 
geselecteerd worden studeren of wonen in Gent (Op basis van de inhoud 
kunnen hier afwijkingen op gemaakt worden) 

INKOMSTGELD

Zo open mogelijk! Dus alle activiteiten zijn gratis of met vrije bijdrage! Er 
kan uitzonderlijk toegang gevraagd worden maar nooit hoger dan 5 euro (te 
bespreken met PLEK vzw).

WERKEN VERKOPEN

Tijdens openingsmomenten mogen er werken verkocht worden. Het is de eigen 
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat dit op een legale manier gebeurt 
 

COMMUNICATIEKADER 
  
Communicatie kan door de gebruiker zelf voorzien worden, maar steeds in 
samenspraak met grafisch team PLEK vzw.  

COMMUNICATIEREGELS

Happy hour blabla & drankcommunicatie strikt verboden.

Goedkope dranken mogen niet gebruikt worden als publicatiestunt/promotie 

SLEUTEL

_plek werkt met een toegangscode die elke maand verandert en die in de week 
voor het eerste openingsmoment wordt doorgegeven.

WC 

Elke zaterdag na het openingsmoment worden de toiletten gecontroleerd en 
indien nodig schoongemaakt. 



ROOKMACHINE

Het is voorlopig verboden een rookmachine te gebruiken in _plek. Er zijn 
rookmelders in de gangen boven _plek. 

MIDDELEN 

We hebben enkel budget om ons gebouw te onderhouden, verzekeringen te 
betalen, SABAM te betalen en andere noodzakelijke kosten. We helpen jullie 
wel graag om te zoeken naar bijkomende middelen om loze plannen mogelijk 
te maken. _plek kan steeds materiaal ontlenen bij de uitleendienst van de stad 
Gent. Als je zaken nodig hebt, laat het ons weten. 

We krijgen onze_plek achteraf graag terug zoals jij hem hebt gekregen. Anders 
gaat dit allemaal van zeer korte duur zijn en dat wil uiteraard niemand.

Make it your own! 



Materiaallijst 

VAST AANWEZIG IN _PLEK : 

9 kleine blokken — 9 grote blokken. De blokken zijn het basismeubilair van _plek. 
Ze kunnen opgesteld worden als sokkel, werktafel, muur die de ruimte verdeeld, 
tribune, … . Er zijn eveneens kussens (30) voorzien om iets of wat comfortabel 
op de tribune te zitten. We vragen om deze blokken zoveel mogelijk te gebruiken 
in de ruimte. Onze opslagruimte achteraan is erg beperkt, en alle blokken daar 
opslaan is niet evident.

Technisch materiaal:
Soundcraft Signature 16
DAP CobraX 12/4 Multisnake 
2 X SM58
1 X SM57 
4 x Mackie SRM 450v3
Stagg SPSQ10 BK (statieven voor de speakers)
Projectiescherm Elite Screens T92UWH
2 CDJ-400 spelers met USB
Pioneer DJM 900
2 x Technics SL1200 
4 x Showtec Compact Par 7 Tri LED spot






