Gebruik vergaderruimte Oudenoord
Ben je op zoek naar een ruimte voor overleg of een bijeenkomst? Dan is Oudenoord wellicht de
geschikte plek:


De ruimte beschikt over een oppervlak van circa 22 m2.



In de ruimte zijn een grote tafel met ca. 10 stoelen aanwezig.



Er is een wifi-verbinding.

Tarief
Voor het gebruik van de vergaderruimte wordt het tarievensysteem van de gemeente Utrecht
aangehouden Hierbij wordt er € 12,00 per uur1 gerekend.


Regulier-tarief:
o

De activiteit voldoet niet aan een of meer van de welzijnsdoelstellingen.

o

De totale deelnemersbijdrage is hoger dan de directe kosten van uw activiteit.

o

De activiteit is niet alleen bedoeld voor de inwoners van Utrecht. Er komen ook
deelnemers van buiten de stad.



35% tarief:
o

Er werkt wél een betaalde kracht mee aan de activiteit.

o

De deelnemers betalen ook voor indirecte kosten; denk aan de kosten van uw
website, uw huisvesting en dergelijke.

o


Je krijgt subsidie, bijvoorbeeld in de vorm van huisvesting.

0% - tarief:
o

Er is geen betaalde kracht bij de activiteit betrokken (u zelf inbegrepen).

o

De deelnemers betalen hooguit voor directe organisatiekosten.

Eveneens kan er koffie en thee afgenomen worden via de receptie van De Saffier.

Reserveren
Voor vragen en reserveringen kun je terecht bij onze receptie. De receptie is iedere dag van
09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur geopend.
Telefoonnummer: 030-302 05 05
E-mailadres: receptie@de-saffier.nl
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Tarief is inclusief schoonmaak; exclusief BTW.

Tariefgroepen
De gemeente hanteert drie tariefgroepen2. Naast het reguliere tarief (100%) zijn er twee
‘maatschappelijke tarieven’: van 0% en van 35%.
Maatschappelijk tarief
Wanneer komt je in aanmerking voor het maatschappelijk tarief (van 0% of 35%)? De
activiteit moet voldoen aan de volgende drie voorwaarden:
1. De activiteit moet passen binnen een of meer doelstellingen van het gemeentelijk
welzijnsbeleid. (Dit noemen we ‘vernieuwend welzijn’).
2. Je mag geen geld overhouden aan de activiteit.
3. De deelnemers komen alleen uit de gemeente Utrecht.
De doelstellingen van ‘vernieuwend welzijn' zijn:






de activiteit bevordert sociale contacten en draagt bij aan de sociale samenhang in de buurt
of de wijk;
de activiteit levert een bijdrage aan een gezonde levensstijl;
de activiteit bevordert de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de deelnemers;
de activiteit draagt bij aan activering van mensen zonder werk;
de activiteit levert een bijdrage aan de sociale veiligheid in de buurt.

0%-tarief
De activiteit valt in het 0%-tarief als
1. er geen betaalde kracht3 bij de activiteit is betrokken (u zelf inbegrepen); en
2. de deelnemers hooguit betalen voor directe organisatiekosten 4.
35%-tarief
Zijn een of meer van de volgende 3 punten van toepassing? Dan betaal je het tarief van 35%.
1. Er werkt wél een betaalde kracht mee aan de activiteit.
2. De deelnemers betalen ook voor indirecte kosten; denk aan de kosten van uw website, uw
huisvesting en dergelijke.
3. Je krijgt subsidie, bijvoorbeeld in de vorm van huisvesting.
Regulier tarief (100%)
Zijn een of meer van de volgende punten van toepassing? Dan betaal je het volle tarief.
1. De activiteit voldoet niet aan een of meer van de welzijnsdoelstellingen.
2. De totale deelnemersbijdrage is hoger dan de directe kosten van uw activiteit.
3. De activiteit is niet alleen bedoeld voor de inwoners van Utrecht. Er komen ook deelnemers
van buiten de stad.

Bron:https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/samenleven-welzijn/welzijn-in-de-wijk/toelichting-nieuwe-tarieven/
Onder betaalde kracht verstaan we iemand die salaris krijgt of een vergoeding. Bijvoorbeeld een vrijwilligersbijdrage
of cadeaubon.
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Directe organisatiekosten zijn de kosten van de uitvoering van uw activiteit.
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