Uitleendienst
Organiseer je een evenement met je (jeugd)vereniging ? Dan kan je bij de Jeugddienst allerlei spelmateriaal, licht- en geluidsinstallaties huren
tegen een kleine vergoeding.
OPGELET ! Tussen 5 oktober 2017 en 7 januari 2018 is het niet mogelijk om een aantal geluidssets uit te lenen. In deze periode kan er ook
enkel materiaal opgehaald en terug gebracht worden op maandag en vrijdag. De pakketten die in deze periode niet ontleend kunnen worden
zijn gemarkeerd in het rood.

Beschikbaar materiaal
Je kan in het reservatieformulier een combinatie van volgende sets maken.
GELUID
Set 1

Outdoor geluid set: versterker, mengpaneel, CD, radio, USB + maximaal 10 passieve
(hoorn)luidsprekers
Geschikt voor grotere buitenactiviteiten, sportevenementen

Set 2

DJ set actief 500: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 500 W
Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, etc. tot 100 man

Set 3

DJ set actief 600: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 600 W
Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, etc. tot 200 man

Set 4

DJ set actief 1.800: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers
1.800 W
Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man

Set 5

DJ set actief 2.400: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers
2.400 W
Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man

Set 6

DJ set passief 400: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 400 W
Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot 100
man

Set 7

DJ set passief 600: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 600 W
Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot
200 man

Set 8

DJ set passief 700: versterker, mengpaneel 2X2 kanalen, 2 aparte CD spelers met USB
+ passieve luidsprekers 700 W
Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 400 man

Set 9

PA set: micro-mixer 12 kanalen met digitale effecten, meerdelige toonregeling +
monitor lijnen (bijhorend: 3x SM 58, 3x SM57, 3x DI box, 6x microstatieven + nodige
kabels)
Geschikt voor optredens en kleinere concerten
OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ set !!

Set
10

Kleine geluidsset met mixer voor 3 micro’s, USB, line extra + 2 kleine luidsprekers
Geschikt voor een toespraak in kleinere ruimte, straatmuzikant, etc.

Set
11

Krachtige en robuuste werfradio met USB en ingang voor MP3 of laptop
Draagbaar, geschikt om mee te nemen op kamp, etc.

Set
12

2 Micro's die op elke outdoor of DJ set kunnen aangesloten worden
OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ set !!

Set
13

2 Draaitafels vinyl

Set
14

Megafoon

Set
15

4 Walkie talkies

Set
16

4 Walkie talkies

Set
17

2 Podiummonitors

LICHT EN BEELD
Set 1

2X 4 LED PAR lampen op T-bar met statief met sturing en 2 lichteffecten

set 2

4 Klassieke PAR56 lampen (300W) op T-bar met statief

Set 3

Krachtige stroboscoop met controller

Set 4

Rookmachine met controler (nog geen foto)

Set 5

Blacklight LED 1,20 m lengte

Set 6

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

Set 7

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

Set 8

Spiegelbol (diameter 40 cm) + 2 puntspots en motor

Set 9

Recht staand projectiescherm 2X2 m

Set 10

Beamer

Set 11

Overheadprojector

SPEL EN SPORT
Set 1

Reuze vier op een rij

Set 2

Reuze Yenga

Set 3

Reuze Mikado

Set 4

Reuze Domino

Set 5

2 Reuze Voetbalringen (hoogte 1,20 m)

Set 6

Combinatie van 5 reuze spellen: Mikado, Parachute, Domino, Vier op een rij en Yenga

Set 7

Combinatie van 3 reuzeballen: 0,50 m / 0,80 m / 1m

Set 8

Hockey sticks: 2x15 stuks

Set 9

Hockey speelveld met 12 sticks. Je kan dit spel ook gebruiken als middencirkel en spelen met 6 ploegen

Set 10

Golf spel bestaande uit 10 bovengrondse holes, sticks en balletjes

Set 11

Combinatie van 7 volkssporten: gaaibolbaan / rekker trekker / tonspel / daddlum table / stelten / board quiots / mannetjesspel

Set 12

Combinatie van 10 volkssporten: celdobados / klimabak / sjoelbak / tonspel / ballo smito / rekker trekker / toptafel / toka / riboulette /
board quiots

Set 13

Kegelspel

Set 14

Kubb-spel

Set 15

2 Belly bumpers

Set 16

Circuskoffer bestaande uit: jongleersticks, ringen, balletjes, doekjes, borden en diabolo’s

Set 17

3 Go-carts

Reserveren
Reserveren kan makkelijk via dit formulier (https://www.mechelen.be/jeugddienst-uitleendienst).
Je krijgt van ons binnen 3 werkdagen een bevestiging van reservatie en wanneer je het materiaal kan afhalen en wanneer het moet
worden teruggebracht.
Na inlevering en controle ontvang je van ons een factuur en een link naar een evaluatieformulier, waar u ons feedback kan bezorgen
zodat wij deze dienstverlening kunnen verbeteren.

Enkele afspraken
Enkel Mechelse verenigingen kunnen ontlenen.
Respecteer steeds de afhaal- en terugbrengdata en –uren. Enkel zo kunnen we er voor zorgen dat diegene na jou ook een geweldig
feestje kan organiseren.
Breng steeds het reservatieformulier mee. Dan kan je ter plaatse controleren of je alles hebt meegekregen wat afgesproken is. Kom
steeds met twee en met een voldoende grote wagen. We zetten het materiaal steeds klaar, maar je moet het zelf nog die laatste paar
meter naar je auto verplaatsen en inladen.

Waar kan je de Uitleendienst vinden ?

De Uitleendienst vind je op Transit M aan Douaneplein in Mechelen. De ingang bevindt zich naast de foyer van fuifzaal De Loods. Stel je gps
toestel in op Douaneplein 4 in Mechelen.

Zelf iets organiseren? (/ondersteuning)
Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.
Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.
De stad ondersteunt (/ondersteuning)vele projecten met:
subsidies (/subsidies)
materiaal (/jeugd-uitleendienst)
en communicatie (/ondersteuning-bekendmaking-van-activiteiten)



