Gemeente
2630 Aartselaar

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal
Algemene bepalingen
Artikel 1:
Onderhavig reglement van inwendige orde voor de gemeentelijke sporthal gelegen te 2630 AARTSELAAR,
Kleistraat 202, geldt voor alle gebruikers en alle bezoekers.
De sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum is onder het gezag van het college van burgemeester en
schepenen belast met de dagelijkse leiding en organisatie van de gemeentelijke sporthal.

Artikel 2:
De sporthal staat gans het jaar ter beschikking van het publiek met inachtneming van het uurrooster, de
tariefbepalingen en de bijzondere overeenkomsten.
Openingstijden en tarieven worden in de inkomhal bekendgemaakt.
De sporthal is gesloten, behalve voor bijzondere sportmanifestaties die tijdig aan het publiek zullen
medegedeeld worden, op hierna genoemde dagen :
1 en 2 januari
Pasen en Paasmaandag
1 mei
O.L.H. Hemelvaartdag
Pinksteren en Pinkstermaandag
Van 1 juli tot en met 31 juli
15 augustus
1 november
11 november
24,25 en 26 december
31 december

Artikel 3:
De lokalen en ruimten van de gemeentelijke sporthal mogen slechts betreden en gebruikt worden nadat het
college van burgemeester en schepenen hiervoor een voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging heeft
afgeleverd. Het betreft hier het regelmatig gebruik van de sporthal op vaste dagen en uren. Wanneer het om
een eenmalig en/of meermalig gebruik van de sporthal gaat, zal deze machtiging verleend worden door de
sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum of zijn afgevaardigde en dit binnen de algemene
beleidsbepalingen ter zake van het gemeentebestuur.
Deze machtiging geldt uitsluitend voor de lokalen en ruimten die in de machtiging vermeld zijn, voor de
tijdsduur die daarin bepaald is en onder de modaliteiten, die door het college van burgemeester en
schepenen opgelegd worden.
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De lokalen en ruimten mogen enkel aangewend worden voor het gebruik dat in de machtiging vermeld werd.
Afwijking hiervan is slechts mogelijk mits een nieuwe machtiging, verleend overeenkomstig hetgeen in dit
artikel is bepaald. Het is de gebruikers verboden hun rechten op het gebruik van de bovenvermelde lokalen
en ruimten geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te verhuren, tenzij hiervoor schriftelijk toelating
van het college van burgemeester en schepenen werd bekomen.

Artikel 4:
Met het oog op het bekomen van de in artikel 3 bedoelde machtiging moet een aanvraag worden ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen. Het model van deze aanvraag zal door het college van
burgemeester en schepenen bepaald worden.
De aanvragen van verenigingen moeten ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris, die geacht
worden zichzelf te verbinden, zo zij niet op een rechtsgeldige manier hun vereniging zouden
vertegenwoordigen.
In de praktijk zal de aanvraag ingediend worden bij de sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum, die
deze aanvragen, vergezeld van een advies van de sportraad, aan het college van burgemeester en
schepenen zal voorleggen.
De aanvraag voor regelmatig gebruik wordt door elke vereniging voor 1 mei ingediend bij de
sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum. Bij ontstentenis van een aanvraag of bij een laattijdig
ingediende aanvraag kan geen prioriteit meer worden verleend.
De gebruikers die op bepaalde uren en dagen niet kunnen of willen spelen, moet dit minstens 7 dagen op
voorhand melden aan de sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum. Ingeval van heirkracht dient dat
schriftelijk aangetoond te worden met de nodige attesten.
De eventuele annulatiekosten zijn deze zoals in het retributiereglement vastgesteld.

Artikel.5:
Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de overeenkomstig artikel 3 verleende
machtiging wijzigen of intrekken om redenen van openbaar nut, van dienstnoodzakelijkheid of in geval van
overmacht, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding van het gemeentebestuur kan gevorderd worden.
Indien van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal hieromtrent vooraf overleg met de betrokkene(n) gepleegd
worden.
Het college van burgemeester en schepenen zal deze wijziging of intrekking van een verleende machtiging
motiveren.

Artikel 6:
De in artikel 3 bedoelde machtiging voor het regelmatig gebruik wordt eerst definitief na voorafgaandelijke
betaling van een bedrag gelijk aan het tarief (retributie), zoals dit door de gemeenteraad vastgesteld is.
Voor het éénmalig gebruik dient de betaling te geschieden voorafgaand aan het gebruik op het secretariaat
van het sportcentrum met vermelding van de datum van de machtiging.
Bij contante betaling zal een ontvangstbewijs afgeleverd worden.
Gebruikers, die machtiging bekwamen voor een regelmatig gebruik van de sporthal zullen vanwege de
gemeente een rekening ontvangen betreffende de verschuldigde retributies. Deze rekening moet betaald
worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

Het niet naleven van de annulatie- en betalingclausule heeft de weigering van een volgende aanvraag tot
gevolg, onverminderd de andere procedures, waarop de gemeente een beroep kan doen.
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Naargelang van de aard van de activiteit, waarvoor machtiging werd bekomen, verbindt de gebruiker zich
ertoe te zullen voldoen aan alle wettelijke voorschriften die op het gebruik van toepassing zijn, o.m. :



de geldende politiereglementen
de voorschriften inzake Sabam

De eventuele verbruikersprijzen moeten steeds inclusief BTW en dienst kenbaar gemaakt worden.

Artikel 7:
De toelating tot het gebruik van de sporthal omvat het gebruik , geheel of gedeeltelijk, van de eigenlijke
sportvloer, de kleedkamers en sanitaire inrichtingen. Het gebruik van de sporttoestellen voor de
overeenkomstige sportbeoefening zijn in de gebruiksvergunning inbegrepen.
Als gebruikers wensen gebruik te maken van het scorebord dan dienen zij daarvoor, vooraf, een schriftelijke
aanvraag in bij de sportfunctionaris-direcrteur van het sportcentrum.

Artikel 8:
Als gebruikers uitzonderlijk over de sporthal wensen te beschikken voor een bijzondere manifestatie, dan
dienen zij daarvoor minimum acht weken vooraf schriftelijk een aanvraag in te dienen bij de
sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum. Deze zal de vraag binnen de kortst mogelijke tijd
evalueren en de mogelijkheden onderzoeken.

Artikel 9 :
Inzake prioriteiten bij toekenning van uren en terreinen wordt verwezen naar het toewijzingsreglement,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:
De sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum kan te allen tijde de sporthal sluiten om redenen van
openbaar nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht zonder dat enige gebruiker / bezoeker
hiervoor schadevergoeding kan vorderen. Terugbetaling van de betaalde retributie zal in dit geval
kunnen gebeuren.

Artikel 11:
Er wordt geen toegang verleend aan personen in dronken toestand, evenmin aan personen met onzindelijk
en onverzorgd voorkomen.

Artikel 12:
Dieren worden in de sporthal niet toegelaten.

Artikel 13:
Elke bezoeker dient zich behoorlijk te gedragen en onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen van het
personeel.

Artikel 14:
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Het college van burgemeester en schepenen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwenen of
verloren voorwerpen. Het is wel aan te raden het verlies aan het personeel mede te delen.
Gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk te worden afgegeven aan het personeel van toezicht.
Het is raadzaam geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.

Artikel 15:
De gebruikers / bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid. Het college van burgemeester en schepenen
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele persoonlijke ongevallen en voor schade aan
persoonlijk materiaal.

Artikel 16:
De gebruiker / bezoeker is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade aan de zaal, bijhorende
ruimten, installaties en materialen. Iedere beschadiging dient onmiddellijk aan het personeel gemeld te
worden.
Voor elke beschadiging zal het college van burgemeester en schepenen een schadevergoeding, gelijk aan
de vervangingsprijs van de gebruiker / bezoeker eisen.

Artikel 17:
Het bestuur van elke vereniging die gebruik maakt van de sportaccommodatie zal het bewijs voorleggen van
geldige verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Voor de individuele gebruikers geldt de familiale
verzekering.

Artikel 18:
Het is verboden enige handelsactiviteit of publiciteit te voeren zonder toelating van het college van
burgemeester en schepenen.
Publiciteit op de sportuitrusting is toegelaten.

Artikel 19:
Het is niet toegelaten :
a) voor het openingsuur of na het sluitingsuur te vertoeven in de sporthalaccommodaties.
b) de gebouwen en hun toebehoren, alsook het sport- en lesmateriaal te beschadigen, door
onregelmatig gebruik. In voorkomend geval zal schadevergoeding worden geëist.
c) gebruik te maken van transistors of andere geraasmakende toestellen. De sportverenigingen die
een geluidsinstallatie wensen te gebruiken dienen toestemming te vragen aan het college van
burgemeester en schepenen.
d) te roken in de sporthal.
e) te eten en te drinken in de sporthalaccommodaties (water in plastiek flessen en bekers voor de
sportbeoefenaar zijn evenwel toegelaten), indien men de vloer bevuilt, dient deze onmiddellijk
schoongemaakt te worden.
f) de goede orde te storen, zich op te houden in ruimten voorbehouden aan de diensten van de
inrichting of zich als bezoeker, die van de sporthal geen gebruik maakt, in deze accommodatie te
bevinden.
g) de bergruimte voor materiaal, de hal of de gang mogen niet als speelruimte gebruikt worden.

Artikel 20:
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Het is ten strengste verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, e.d. te beschilderen, te
beplakken of te benagelen. Evenwel mogen affiches voor sportmanifestaties op de infoborden uitgehangen
worden. De affiches dienen aan de de sportfunctionaris-directeur van het sportcentrum of op het
secretariaat afgegeven te worden.

A. Bijzondere bepalingen
Artikel 21:
De sportvloer mag enkel met stofvrije sportpantoffels betreden worden. De sportpantoffels mogen geen
verkleuring- en/of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten. De sportvloer mag niet betreden worden
met schoeisel dat buiten gedragen werd. Elke schade of extra reiniging dient vergoed te worden.

Artikel 22:
De toeschouwers van de sportbeoefenaars dienen te allen tijde op de daarvoor voorziene plaatsen te blijven.
Deze maatregel dient strikt nageleefd te worden ter bescherming van de sportvloer.

Artikel 23:
De sportbeoefenaars mogen slechts 5 min. voor de aanvang van hun toegewezen uur het sportveld
betreden (indien het vrij is). Zij dienen onmiddellijk het sportveld te verlaten bij het einde van de hun
toegewezen duur.
De kleedkamers kunnen een halfuur voor de aanvang in gebruik genomen worden. Een halfuur na het
beëindigen van de sportmanifestaties dienen de kleedkamers verlaten te worden (niet van toepassing op niet
uurgebonden competities).

Artikel 24 :
Het op en afbreken van het sportmateriaal dient te gebeuren binnen de gereserveerde tijdperiode. Dit dient
met de grootste zorg te gebeuren volgens de richtlijnen en onder toezicht of met hulp van het personeel.
Het is verboden andere toestellen te gebruiken dan deze die in de sporthal aanwezig zijn of voor de
beoefening noodzakelijk zijn zonder voorafgaande toelating.

Artikel 25:
Het personeel is belast met de uitvoering van het reglement. Klachten dienen aan de sportfunctionarisdirecteur te worden overgemaakt. In geval van betwisting zal de sportfunctionaris-directeur of zijn vervanger
een beslissing nemen.
Iedere bezoeker / gebruiker wordt geacht het reglement te kennen en verplicht zich er toe dit na te leven.
De bezoeker / gebruiker die de bepalingen van het reglement niet naleeft of van wie het gedrag opspraak
verwekt, zal verplicht worden de sporthal onmiddellijk te verlaten. Verdere toegang kan hem geweigerd
worden voor onbepaalde tijd. In geval van weerspannigheid zal de hulp van de politie of rijkswacht worden
ingeroepen.
Bij betwisting tussen de sportfunctionaris-directeur en de gebruiker / bezoeker over de toepassing van het
reglement, zal op schriftelijk verzoek van één der partijen, het college van burgemeester en schepenen
uitspraak doen. In afwachting van de uitspraak, geldt de beslissing van de sportfunctionaris-directeur.

Artikel 26:
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Suggesties, opmerkingen, meldingen van defecten enz…., kunnen door de gebruikers van de sporthal
gemeld worden in het gebruikersboek. Dit boek bevindt zich in het lokaal van de zaaltoezichters.

Artikel 27:
De parking van de sporthal is voorbehouden aan de gebruikers en de bezoekers van de sportinfrastructuur.
Mits toelating van het college van burgemeester en schepenen kan de parking eventueel voor andere
doeleinden gebruikt worden.

Artikel 28:
De EHBO-ruimte mag slechts betreden worden door ten hoogste 3 bevoegde verzorgers en het slachtoffer.
Zwachtels, verbanden en dergelijke zullen aan de gebruikers in rekening gebracht worden.

Artikel 29:
Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde een systeem invoeren waarbij het mogelijk
wordt controle uit te oefenen op de gevraagde inkomprijzen, het aantal verkochte tombolabiljetten en
toegangstiketten.
De huurprijzen kunnen in verhouding tot de inkomgelden gewijzigd worden,
overeenkomstig het retributiereglement.

Artikel 30:
De toezichter of de verantwoordelijke van de sporthal heeft het recht bijzondere maatregelen te treffen
vereist door de omstandigheden of noodwendigheden.

Artikel 31 :
Dit reglement ligt steeds ter inzage op het secretariaat. Het zal tevens uitgehangen worden op het infobord.
Iedere gebruiker, die een regelmatig gebruik van de sporthal bekomt, zal bij de aanvang van het gebruik van
de sporthal, de tekst van onderhavig reglement ontvangen en op een afschrift ervan zich akkoord verklaren
met de volgende tekst :
“De ondergetekenden verklaren kennis genomen te hebben van de volledige tekst van de bovenstaande
reglementering en onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te stemmen met alle bepalingen ervan”.
(datum)

(handtekening secretaris)
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