HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL
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Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke sporthal van Houthulst, Jonkershovestraat 103a.
De accommodatie is toegankelijk tijdens de weekdagen en tijdens de weekends van 8.00 tot 23.00 uur met
uitzondering van wettelijke feestdagen en de jaarlijkse verlofperiode. Het College van Burgemeester en
Schepenen kan uitzonderingen toestaan op de openings- en sluitingsregelingen. In geen geval kan schadeloosstelling gevorderd worden van het Gemeentebestuur voor het niet ter beschikking stellen van de sporthal.
De term ‘sporthal’ slaat op de grote sportzaal, de gang en de inkomhal.
Tussen het gemeentebestuur en de clubs die gebruik maken van de gemeentelijke voetbalvelden, de gemeentelijke annex van de sporthal en de gemeentelijke tennisterreinen is er een gebruikersovereenkomst gesloten
met aparte bepalingen.
Behoudens schriftelijke toelating van het gemeentebestuur wordt de gemeentelijke sporthal uitsluitend gebruikt voor sportdoeleinden.
De sporthal wordt beheerd door het College van Burgemeester en Schepenen met uitzondering van het
sportcafé Extra Time.
Alle betreders van de gemeentelijke sporthal, individueel of in groep, worden verondersteld kennis genomen
te hebben van dit huishoudelijk reglement en ermee akkoord te gaan.
De gebruikers en bezoekers van de gemeentelijke sportinfrastructuur dienen zich steeds behoorlijk te gedragen en het huishoudelijk reglement te respecteren.
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TERREINEN - KLEEDKAMERS SPORTHAL

Het eigenlijk sportterrein mag niet betreden worden VOOR, en verlaten worden na het overeengekomen uur.
De zaalwachter bepaalt welk speelveld aan de vereniging wordt toegewezen. De gebruikers mogen uitsluitend gebruik maken van de door hen gehuurde en toegewezen terreinen en van de hen toegewezen kleedkamers in de sporthal. De zaalwachters hebben het recht om, indien de noodzaak zich voordoet, een ander terrein en/of kleedkamer ter beschikking te stellen.
De kleedkamers van de sporthal staan ter beschikking 15 minuten voor en 15 minuten na (30 minuten bij
wedstrijden) het overeengekomen uur. Het bord in de inkomhal geeft aan welke kleedkamer en welk terrein
aan de gebruiker wordt toegewezen.
Elke groep sporters wijst een verantwoordelijke aan. Deze clubverantwoordelijke staat in voor de orde in de
kleedkamers en op het gebruikte terrein. Indien deze clubverantwoordelijke bij het betreden van de kleedkamer of sporthal, schade, misbruiken of wanorde bemerkt, dient men dadelijk de zaalwachter te verwittigen.
Indien er zich tijdens de trainingen of wedstrijden personen rond de terreinen bevinden, die storend werken
op het sportgebeuren, kunnen de clubverantwoordelijken de zaalwachter vragen om deze personen uit de
zaal te verwijderen.
Personen die de sport niet beoefenen, worden niet toegelaten in de kleedkamers. De clubverantwoordelijke
krijgt, na het afgeven van zijn paspoort of rijbewijs de sleutel van de voorziene kleedkamer. Indien er zich
geen clubleden in de kleedkamer bevinden, dient deze afgesloten te zijn.
De sleutel van de kleedkamer dient 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd door de clubverantwoordelijke bij de zaalwachter binnen gebracht te worden. Na afgifte krijgt de verantwoordelijk zijn rijbewijs of paspoort terug.
Het is verboden zich te ontkleden buiten de kleedkamers.
Samen met personen van het andere geslacht in de kleedkamer vertoeven, is verboden.
Het kan zijn dat twee verenigingen samen gebruik dienen te maken van één kleedkamer. Bij competitiewedstrijden wordt dit zoveel mogelijk vermeden.
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ALGEMEEN

HUURAANVRAGEN EN BETALING HUURPRIJS

Alle reservaties dienen aangevraagd te worden bij de zaalwachters in de sporthal,
tel. 051/ 72
38 96.
Geen vereniging of groepering mag van de sporthal en aanhorigheden gebruik maken zonder voorafgaandelijke toestemming van de zaalwachters.
De huurders mogen geen andere bestemming geven aan de zaal dan deze waarvoor ze is afgehuurd. De lokalen mogen door de huurders niet aan derden in gebruik worden gegeven.

A. VOORRANGSREGELS


Bij het reserveren van de sporthal zal prioriteit worden toegekend aan onderstaande voorwaarden :
 Activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur
 Wedstrijden en tornooien van verenigingen aangesloten bij de sportraad
 Trainingen van verenigingen aangesloten bij de sportraad
 Ploegsporten van verenigingen of individuelen niet aangesloten bij de sportraad
 Individuele verhuringen
B. REPETERENDE AANVRAGEN





Huuraanvragen voor repeterend gebruik dienen ingediend te worden VOOR 15 juni van elk kalenderjaar bij
de zaalwachters. De definitieve toewijzing van huurdata en uren gebeurt vervolgens op 30 juli van dat kalenderjaar. Repeterende aanvragen ingediend na 15 juni, kunnen door de zaalwachters worden toegekend, indien eerder gemaakte reservaties daardoor niet in het gedrang komen. Er dient voor deze aanvragen een aanvraagformulier in tweevoud opgemaakt te worden.
De facturatie gebeurt tweemaandelijks. De storting dient te gebeuren met bijgevoegd overschrijvingsformulier op het rekeningnummer van het gemeentebestuur 091-0002201-96.
C. EENMALIGE AANVRAGEN






De verschuldigde huurprijs wordt voldaan tegen contante betaling aan het loket op de dag van de reservatie.
Aanvragen kunnen tot maximum 1 jaar voor de activiteit worden gereserveerd.
Verenigingen die enkel de douches wensen te gebruiken, zal een forfaitair bedrag van € 5,00 per kleedkamer
aangerekend worden. Individuele sporters betalen hiervoor € 1,00 per persoon.
Voor verhuring van de sporthal voor socio-culturele manifestaties dient een afzonderlijke, schriftelijke aanvraag te gebeuren naar het College van Burgemeester en Schepenen.
D. ANNULATIE




De annulatie van repeterende aanvragen dient ten minste één maand op voorhand schriftelijk te worden ingediend bij de zaalwachter.
De reservatie van éénmalige huuraanvragen kan opgezegd worden tot 4 dagen voor het aanvangsuur van de
geplande activiteit. In geval niet tijdig wordt geannuleerd zal de huurprijs in geen geval worden terugbetaald.
In geval de huurprijs nog niet werd betaald, zal de huurprijs alsnog worden gefactureerd.
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De toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.
De zaalwachter helpt de verenigingen met het opstellen van de toestellen. Wanneer de verenigingen, zonder
begeleiding van de zaalwachter, toestellen opstellen of wegbergen en deze beschadigen zal de schade dienen
vergoed te worden door de vereniging.
Geleende materialen moeten na de activiteit aan de zaalwachter terug bezorgd worden.
In de tijdsduur is inbegrepen, het opstellen en afbreken van de nodige toestellen door de zaalwachter. De
activiteiten worden hiervoor 5 minuten voor het einde van de huurtijd gestaakt. De huurder heeft geen enkel
recht op enige verlenging. De zaalwachter kan uitzonderlijk toelating verlenen om een aan de gang zijnde
competitiewedstrijd te voltooien.
De beschermingsmatten worden gratis ter beschikking gesteld van de organiserende vereniging. De zaalwachter van dienst is verantwoordelijk voor het uit- en oprollen van de matten. De organiserende vereniging
voorziet minimum 1 persoon die de zaalwachter helpt bij deze taken.
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GEBRUIK VAN MATERIEEL

REGELS VAN HET SPORTIEVE HUIS

De sportbeoefenaars in de sportaccommodatie hebben de plicht om een kleedkamer en doucheruimte te
gebruiken.
In de doucheruimte is het sterk aanbevolen om antislip schoenen te gebruiken.
De verbruiker verbindt zich ertoe zuinig om te springen met water.
De temperatuur en de verlichting in de zaal worden uitsluitend door de zaalwachters geregeld.













Teneinde de sportvloer in de sporthal niet te beschadigen en onnodig te bevuilen, moet het indoor sportschoeisel in de kleedkamer aangetrokken worden.
Het is verboden :
 Voorwerpen, afval, papier, hygiënische extra’s, enz. achter te laten in de installaties. Papier- en
afvalmanden zijn voorzien.
 In de sporthal kauwgom te gebruiken.
 Binnen het sportcomplex (uitgezonderd cafétaria) vaste of ambulante handel te drijven of
koopwaren uit te stallen zonder schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur Houthulst.
 De sportzaal te betreden met sportschoeisel dat strepen nalaat op de speciale sportvloer.
 In de sportaccommodatie te roken, ook niet in de gangen en het sanitair blok, met uitzondering
van de cafétaria.
 Voor het publiek om met dranken of eetwaren in de sportzalen te komen. De sporters mogen
enkel water (in plastiek flessen) verbruiken tijden het sporten en tijdens de rustperioden in de
sportzaal en de kleedkamers. Bij niet gebruik van die flessen, dienen de flessen altijd gesloten
te zijn. Lege flessen worden uiteraard niet in de sportzaal achter gelaten.
 Gebruik te maken van ander materiaal (geluidsinstallatie, tribunes,…) zonder toestemming van
de verantwoordelijke zaalwachter of het College van Burgemeester en Schepenen.
De toegang tot de sporthal wordt geweigerd aan :
 Dieren
 Personen die in dronken toestand verkeren
 Personen die zich onbetamelijk, agressief of onzedig gedragen
 Kinderen beneden de 8 jaar, niet vergezeld van hun ouder(s) of een verantwoordelijke
De toegang tot het bureau van de zaalwachters is enkel toegestaan om sleutels af te halen of terug te brengen
en voor reservering en inlichtingen. Indien de zaalwachter afwezig is, is de toegang tot hun bureau verboden.
De inkomhal is publiek toegankelijk, doch dient niet om te spelen of vergaderingen te beleggen. Men dient
er zich fatsoenlijk te gedragen.
De gang naar de kleedkamers is enkel toegankelijk voor sporters.
Auto’s, moto’s, fietsen en alle andere voertuigen dienen geparkeerd te worden op de daarvoor voorziene
plaats.
Alle sporten moeten beoefend worden volgens de regels eigen aan de beoefende sporttak. Onsportief optreden en grove inbreuken op de sportreglementering kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering
uit de zaal.
Supporters mogen de sporthal betreden op de daarvoor voorziene plaats. De bezigzijnde sportactiviteit mag
niet verstoord worden.
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Het gemeentebestuur en de zaalwachters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even
welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de lokalen en uitrustingen.
Het gemeentebestuur en de zaalwachters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwenen of verloren voorwerpen. De gebruikers dienen zelf de nodige schikkingen te treffen om verlies of diefstal te vermijden. Evenwel is het nuttig verlies of diefstal mee te delen aan de zaalwachter. Gevonden voorwerpen dienen
onmiddellijk afgegeven te worden aan de zaalwachter.
De gebruikers dienen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten.
De club is steeds verantwoordelijk voor de betaling van SABAM en billijke vergoeding voor zover de organisatie van een uitzonderlijke manifestatie dit vereist.
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ONGEVAL - DIEFSTAL / VERZEKERING / SABAM

PUBLICITEIT IN DE SPORTHAL

Affiches voor sportmanifestaties kunnen enkel op de daarvoor voorziene plaats opgehangen worden. Dit
gebeurt door de zaalwachter.
Publiciteitspanelen en –materiaal mag slechts in de sportzaal gebracht worden mits uitzonderlijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.
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BUITEN GEBRUIK



Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde de sporthal sluiten, om reden van openbaar
nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat enige bezoeker of groep van bezoekers
hiervoor schadevergoeding kan eisen.
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TOEZICHT / ORDE

Het College van Burgemeester en Schepenen, de sportfunctionaris, alsmede de zaalwachters hebben te allen
tijde het recht toezicht uit te oefenen in gans de sporthal. Zij hebben eveneens het recht de personen (spelers
en toeschouwers) die zich onbetamelijk gedragen of de opgelegde richtlijnen niet volgen, uit het gebouw te
verwijderen of te laten verwijderen door tussenkomst van de politie. Het College van Burgemeester en Schepenen kan een toegangsverbod voor een bepaalde periode opleggen.
De zaalwachter heeft het recht bijzondere maatregelen te treffen, vereist door de omstandigheden of noodwendigheden. Alle niet voorziene zaken zullen door hem, al of niet in samenspraak met het gemeentebestuur,
opgelost worden.
10. AANVAARDING HUISHOUDELIJK REGLEMENT






ALLE gebruikers aanvaarden dit huishoudelijk reglement door de ondertekening van het aanvraagformulier.
Individuelen verklaren zich akkoord door het feit zelf van het betreden van de gemeentelijke sportaccommodatie.
De zaalwachter is belast met de correcte uitvoering van het huishoudelijk reglement. Klachten worden aan
het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. In geval van betwisting zal het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing nemen.
Afwijkingen op dit huishoudelijk reglement kunnen uitzonderlijk toegestaan worden, mits schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

TARIEF SPORTHAL HOUTHULST
 Gewone weekdagen na 17 uur, op woensdag vanaf 13 uur en op zaterdag en
zondag :
 1/3 van de sportzaal : € 4,00 per uur
 2/3 van de sportzaal : € 6,00 per uur
 3/3 van de sportzaal : € 9,00 per uur
 Clubs of privé personen buiten Groot-Houthulst : basisprijzen x 2
 Weekdagen tussen 8 en 17 uur, uitgezonderd woensdagnamiddag vanaf 13 uur
 1/3 van de sportzaal : € 3,00 per uur
 2/3 van de sportzaal : € 5,00 per uur
 3/3 van de sportzaal : € 7,00 per uur
 Clubs of privé personen buiten Groot-Houthulst : basisprijzen x 2
 Groepsinitiatieven zonder vereniging : € 1,00 per deelnemer per uur
Voor sportactiviteiten :
Per dag
Per halve dag
1/3 van de sportzaal
€ 40,00
€ 25,00
2/3 van de sportzaal
€ 60,00
€ 40,00
3/3 van de sportzaal
€ 75,00
€ 60,00
 Clubs of privé personen buiten Groot-Houthulst : basisprijzen x 2
 Commerciële aangelegenheden : basisprijzen x 4
Voor socio-culturele
Per dag
Per halve dag
activiteiten :
1/3 van de sportzaal
€ 75,00
€ 50,00
2/3 van de sportzaal
€ 115,00
€ 90,00
3/3 van de sportzaal
€ 150,00
€ 120,00
 Clubs of privé personen buiten Groot-Houthulst : basisprijzen x 2
 Commerciële aangelegenheden : basisprijzen x 4


Verenigingen die enkel de douches wensen te gebruiken, zal een forfaitair bedrag van € 5,00 per kleedkamer aangerekend worden. Individuele sporters betalen hiervoor € 1,00 per persoon.

