Informatie CREA Voorfabriek

De Voorfabriek is een vleugel in het cultureel studentencentrum CREA. De Voorfabriek biedt
studentenorganisaties faciliteiten die het leven makkelijker maken en je activiteiten
doeltreffender. Er zijn kantoorruimten, vergaderfaciliteiten, kopieervoorzieningen,
postvakken en ICT voorzieningen beschikbaar. En dat alles in een prachtig cultureel
studentencentrum, dat ook een breed aanbod aan culturele activiteiten voor studenten
herbergt, naast een groot café (het wereldberoemde CREAcafé) en twee professioneel
geoutilleerde zalen voor uitvoeringen, lezingen, evenementen en manifestaties waarin elke
avond wel iets te beleven valt. Een bruisende ontmoetingsplek voor iedere student die naast
de studie actief is (of wil worden). CREA is te vinden aan de Nieuwe Achtergracht 170 te
Amsterdam, centraal in het hart van de Roeterseilandcampus van de Universiteit van
Amsterdam en op loopafstand van de Amstelcampus. De Voorfabriek bevat over 4
verdiepingen 23 kamers van verschillend formaat t.b.v. werken en vergaderen, 4 pantry’s en
een opslagruimte.

De Toewijzing

De faciliteiten worden in principe* per studiejaar beschikbaar gesteld. Als je organisatie
daarvan gebruik wil maken moet je voor 13 mei een aanvraag indienen voor het
daaropvolgende studiejaar. De aanvraag wordt beoordeeld door de ToewijzingsCommissie
(TC), die aan de hand van hieronder beschreven criteria en de beschikbaarheid van kamers
per studiejaar (september-augustus) bepaalt welke organisaties worden toegelaten. De TC
bestaat op dit moment uit:
- Amy Renckens: student
- Carlo van Munster: stafmedewerker CREA en voorzitter van de commissie
- Mehmet Emre Demirkian: student
- Jonathan Kneepkens: student
- Sjoerd Jans: directeur CREA
Ook organisaties die al gebruik maken van de faciliteiten moeten voor 13 mei een aanvraag
indienen voor het opvolgende studiejaar
De TC toetst alle aanvragen en beslist in juni; aansluitend krijgt iedereen bericht over de
toelating.
Naast het aanvraagformulier moeten ook de volgende organisatie stukken opgestuurd
worden naar het adres voorfabriek@crea.uva.nl:
- Een jaarverslag
- Een begroting
- Een verslag van de kascommissie
- Een beleidsplan
Criteria voor toewijzing
Een studentenorganisatie komt in aanmerking voor gebruik van de Voorfabriek indien die:
1. ontplooiingsmogelijkheden biedt voor de elke student aan de UvA of HvA
2. voor tenminste 50%uit UvA of HvA studenten bestaat
3. de noodzaak van huisvesting kan aantonen aan de hand van een beleidsplan

4. al langer dan 1 jaar actief is en een adequaat financieel en inhoudelijk verslag van het
afgelopen(studie)jaar kan overleggen
5. rechtspersoonlijkheid heeft (stichting of vereniging)
6. geen winstoogmerk heeft
Naast deze zes formele criteria wordt in geval van een vervolgaanvraag ook gekeken naar:
- het respecteren van het huishoudelijk reglement (zie crea.nl)
- deelname aan de gezamenlijke activiteiten zoals pandvergaderingen, borrels en
speciaal voor de Voorfabriek georganiseerde evenementen
- het leveren van input voor de website van CREA

Voorzieningen

Toegelaten worden tot de Voorfabriek betekent dat je de volgende voorzieningen
beschikbaar krijgt:
- Gebruik vergader- en werkruimten op basis van reservering via de CREA balie (we
noemen dat flex gebruik)
- HD wifi internetaansluiting (via eduroam)
- Gebruik diensten CREA balie
- Gebruik van het vestigingsadres (met postvak) Nieuwe Achtergracht 170
- Gebruik printers/copiers/scanners (vanaf 5 ct per afdruk, kleur en A3 mogelijk)
- Gebruik opbergkast
- Gebruik van de pantry’s
Er zijn een beperkt aantal eigen kamers beschikbaar voor grote organisaties die aantoonbaar
op weekdagen minstens 6 uur kantoor houden. De toewijzingscommissie beslist aan welke
organisatie die toevallen. Een organisatie die voor het eerst gebruik gaat maken van de
faciliteiten komt niet in aanmerking voor een eigen ruimte.

Kosten.

Elke organisatie is een pandbijdrage verschuldigd van € 120,- per studiejaar. Organisaties
met een eigen kamer betalen daar bovenop € 10,- per m2 per jaar extra. In de eigen kamers
kunnen vaste internetaansluitingen geactiveerd worden.
*een aanvraag voor toewijzing op een ander moment in het jaar wordt ook in behandeling
genomen; de kans op toewijzing is dan kleiner omdat het ruimtegebruik op basis van de mei
ronde wordt bepaald en er daarna minder mogelijkheden zijn voor nieuwe organisaties. De
pandbijdrage wordt na eventuele toewijzing naar rato vastgesteld.

