INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE
DE SPORTHAL “TER BEKE”
A. UITBATING
Art. 1 – De sporthal “Ter Beke” is gevestigd in de Bekestraat 16 te Oudenburg en staat onder
het beheer van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.
Art. 2 – De sporthal “Ter Beke” bestaande uit navolgende sportaccommodaties
a) grote zaal
b) kleine zaal
staat ter beschikking van personen en groeperingen die hierin de sport of lichamelijke
opvoeding beoefenen.
De sporthal is opgericht in het belang van de sportoefening. Deze doelstelling moet prioritair
blijven.
Art. 3 – Buiten de sportactiviteiten, kan de sporthal “Ter Beke” ter beschikking gesteld
worden voor het inrichten van feestelijkheden, tentoonstellingen, handelsbeurzen,
socioculturele manifestaties, vergaderingen van organisaties enz.
De vergunning hiertoe wordt gegeven door de v.z.w.
Art. 4 – Bij het gebruik van de sporthal “Ter Beke” wordt voorrang verleend aan personen,
groepen en /of verenigingen die te Oudenburg gevestigd zijn. Personen, groepen en /of
verenigingen die buiten de gemeente gevestigd zijn, kunnen eveneens gebruikstoelating
bekomen.
Art. 5 – Bij het ter beschikking stellen van de sporthal “Ter Beke” (hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk), aan personen, verenigingen en/of groeperingen, zoals vermeld in art. 3 en art. 4
hierboven, dient steeds rekening gehouden te worden dat dergelijk gebruik geen aanleiding
mag zijn om stelselmatig de normale afwerking van de speelkalender van competitiesporten te
belemmeren.

B. GEBRUIK
Art. 6 – ZAALGEBRUIK – Het gebruik kan toegestaan worden, hetzij voor de volledige
sporthal, hetzij voor de grote zaal geheel of gedeeltelijk, hetzij voor de kleine zaal.
Art. 7 – GEBRUIKSDUUR – Het gebruik van de sporthal “ Ter Beke “ is mogelijk, elke dag
tussen 9 en 23 uur. Bijzondere afwijkingen aan deze uurregeling kunnen in bepaalde
omstandigheden op gemotiveerd verzoek worden toegestaan door de v.z.w.
Art. 8 – BUITEN GEBRUIK – Van de sporthal “Ter Beke” kan geen gebruik worden
gemaakt wanneer onderhoudswerken dienen verricht te worden.
Art. 9 – GEBRUIKSVOORRANG – Voor de periode tussen 1 september tot 30 juni
daaropvolgend wordt bij gebruiksaanvragen van maandag t/m vrijdag, tussen 8.30u en 17u,
voorrang verleend aan socioculturele verenigingen, bejaarden- en gehandicaptenverenigingen,
jeugdorganisaties en onderwijsinstellingen.

Voor de onderwijsinstellingen geldt zulks niet tijdens de vakantieperiodes.
Art. 10 –PUBLIEK – Het publiek mag zich uitsluitend bevinden op de daartoe bestemde
plaatsen in de sporthal t.t.z. neutrale zone en cafetaria.
Art. 11 – TOEGANGSGELDEN – De inrichtende vereniging kan toegangsgelden vragen
voor het organiseren van een activiteit mits toelating van de v.z.w.
Art. 12 – TOEGANKELIJKHEID VAN DE LOKALEN –
a) De technische ruimtes zijn enkel en alleen toegankelijk voor de daartoe aangestelde en
de bevoegde personen.
b) Kleedkamers en douches mogen enkel worden betreden door sportbeoefenaars en
scheidsrechters.
c) De EHBO- kast mag enkel worden gebruikt door de hulpdiensten, bevoegde helpers in
het bezit van het overeenkomstig brevet, scheidsrechters en/of leerkrachten bij
eventuele ongevallen.
Art. 13 – HET OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKSTOELATING
a) Het opzeggen of wijzigingen van de gebruikstoelating van de sporthal voor een
permanent uur (op jaarbasis) dient ten minste één maand voor het tijdstip van ingang
te worden ingediend bij de v.z.w.. Gebeurt dit niet dan dienen de aangevraagde uren
betaald te worden.
b) Indien de kleine of grote zaal (of een gedeelte daarvan) afgezegd wordt voor het
gebruikelijke uur dan dient dit schriftelijk, per e-mail, telefonisch of persoonlijk te
gebeuren aan een personeelslid van de vzw of aan de sportdienst. Indien dit 48 uren
vooraf gemeld wordt, zal de zaalhuur niet gefactureerd worden. Indien dit te laat
gebeurt, wordt de zaalhuur gefactureerd ook al gaat het om permanente jeugdwerking.
Art. 14 – VERGOEDING VOOR CONTINU GEBRUIK –
De vergoeding die voor het gebruik bepaald is, wordt per trimester VOORAF betaald bij de
daarvoor aangestelde persoon, na ontvangst der nota hieromtrent. Indien de nota niet op dit
tijdstip, en te rekenen binnen de maand voldaan is, wordt voor de administratiekosten 5% op
het bedrag aangerekend, met een minimum van 4,96 euro.
Art. 15 – VOOR INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN OF TRAININGEN (buiten clubverband)
moet de aanvraag minstens 1 dag vooraf gebeuren met contante betaling. Het betalingsbewijs
moet worden voorgelegd in de sporthal op dag en uur van gebruik.

C. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Art. 16 – SLEUTELS – Personen die een gebruikstoelating hebben bekomen moeten de
sleutel(s) afhalen bij de daartoe aangestelde persoon. De persoon die de sleutel(s) ontvangt is
verantwoordelijk voor het gebruik van de zaal en de kleedkamers; deze is verplicht tot het
sluiten van de zaal en dient daarna de sleutel onmiddellijk af te geven aan de daarvoor
aangestelde persoon.
De namen moeten steeds bekend zijn bij de verantwoordelijke van de sporthal. Men moet
steeds tekenen voor ontvangst en teruggave van de sleutels.
De verantwoordelijke van een sportvereniging kan in de cafetaria de sleutel afhalen van
zijn/haar kleedkamer, bij afgifte van identiteitskaart / rijbewijs / sleutels.

Art. 17 – HANDHAVING VAN DE UREN – De personen of groepen welke
gebruikstoelating bekomen hebben moeten strikt rekening houden met de hen toegewezen
uurregeling. Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk dat de sportzaal niet betreden
wordt voor het overeengekomen uur en niet wordt verlaten op een later uur dan vastgesteld.
Iedere gebruiker moet rekening houden met vijf minuten aan het begin en aan het einde van
zijn tijd, voor het opzetten en wegnemen van toestellen en dergelijke. Het gebruik van
sportlokalen en kleedkamers dient bij het beëindigen van de manifestatie zodanig te worden
geregeld, dat de navolgende gebruikers er op het toegestane uur gebruik kunnen van maken.
Art. 18 – GEBRUIK VAN DE TOESTELLEN – Van de toestellen mag alleen worden
gebruik gemaakt onder leiding van een bevoegd en verantwoordelijk persoon. Het is zeer
streng verboden om het even welk materiaal over de sportvloer te slepen. De toestellen
moeten door de gebruiker worden opgezet en na gebruik op de daartoe aangewezen plaats
worden teruggeplaatst. Het plaatsen van verenigingsmateriaal is verboden, behoudens
speciale toestemming van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg. De clubs moeten dan zelf
hun materiaal verzekeren.
Art. 19 – ROOKVERBOD – VUILNIS – DOUCHEWATER – BETREDEN VAN DE
SPORTVLOER – GLASWERK – DIEREN EN FIETSEN –
a) Roken in de sportzalen, kleedkamers en aanhorigheden (sanitair) is verboden.
b) Kauwgom en vuilnis moeten in de voorziene vuilnisbakken.
c) Douchewater in de kleedkamers moet worden weggetrokken.
d) De zaal mag enkel worden betreden op blote voeten en op zaalsportschoenen die geen
zwarte zolen hebben. Het betreden van de zaal met straatschoeisel is voor iedereen
verboden. Het is tevens verboden de zaal te betreden met zaalsportschoenen die reeds
buiten de zaal als straatschoeisel werden gebruikt.
e) In de sportzalen en aanhorigheden is het niet toegelaten glaswerk (o.a. glazen, flessen)
bij zich te hebben.
f) Dieren en fietsen worden niet toegelaten in de sporthal.
Art. 20 – KRIJT – MAGNESIUM – KLEEFBAND – Het gebruik van krijt, magnesium,
kleefband en dergelijke kan worden verboden indien de vloer, matten of ander materieel
hierdoor worden verontreinigd of beschadigd.
Art. 21 – VERWARMING _ WATER – VERLICHTING – De temperatuur van de
verwarming wordt uitsluitend door het dienstpersoneel geregeld.

D. TOEZICHT – ORDE – VERANTWOORDELIJKHEID
Art. 22 – TOEZICHT – De leden van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg zijn ten allen
tijde gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van de sporthal.
In dringende gevallen is het hen ten allen tijde toegestaan de nodige en nuttige maatregelen te
treffen ten einde onderhavig inwendig reglement te doen naleven.
Art. 23 – ORDE – De gebruiker draagt nauwlettend zorg voor de handhaving van de orde. Bij
het begin en aan het einde van de oefeningen, alsmede bij het wisselen van de groepen dient
de gebruiker er zorg voor te dragen tot behoorlijk toezicht aan de ingang van de zalen en
kleedkamers. Geen enkel lid van de vereniging mag de zaal of een ander lokaal betreden
wanneer geen verantwoordelijke leider aanwezig is in dit lokaal.

Art. 24 – BESCHADIGINGEN – De gebruikers zijn verplicht de sportzalen en de daarbij
horende lokalen in behoorlijke staat van orde en netheid te houden. Zij dienen alle eventuele
beschadiging die bij het gebruik is ontstaan, onmiddellijk ter kennis te brengen van de
dienstdoende personeelsleden.
Personen die in de sporthal schade berokkenen aan de installaties van de v.z.w. zijn hiervoor
hoofdelijk verantwoordelijk. Ze zijn gehouden de schade aan de v.z.w. te vergoeden op basis
van de werkelijke kosten.
Art. 25 – DIEFSTAL – VERLIES – De v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor de voorwerpen welke zouden kunnen verloren gaan of
gestolen of beschadigd worden. Bij het verlaten van de kleedkamer moet gecontroleerd
worden of er geen verloren voorwerpen liggen.
Gevonden voorwerpen moeten onmiddellijk aan het dienstpersoneel worden afgegeven.
Verloren voorwerpen kunnen teruggekregen worden bij het dienstpersoneel. Diefstal moet
onmiddellijk worden gemeld om zonodig de politie of rijkswacht te kunnen verwittigen.
Art. 26 – ONGEVALLEN – De v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen. Ieder gebruiker of bezoeker die de
terreinen of gebouwen betreedt of er aan sport doet, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.
Art. 27 – PARKEREN VAN DE VOERTUIGEN – Auto’s en motoren zijn enkel toegelaten
op de voorziene parkeerplaatsen. Uitzondering op de regel: personeel van dienst, voertuigen
EHBO, speciale parkeerkaart, lossen en laden noodzakelijk materiaal.
Fietsen en motorfietsen mogen niet tegen de muur worden geplaatst.
Art. 28 – PUBLICITEIT – LEURHANDEL – Alle reclame en commerciële activiteiten in en
rond de gebouwen en parking zijn uitdrukkelijk verboden.

SLOTBEPALINGEN
A. Het personeel waakt over de naleving van dit reglement. Het publiek is gehouden de
onderrichting van het personeel te volgen.
B. Eventuele betwistingen die het gebruik van de sporthal tot voorwerp hebben, worden
in eerste instantie beslecht door de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.
C. Alles wat in onderhavig reglement niet is gestipuleerd, behoort toe tot de bevoegdheid
van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg die ten allen tijde hierin wijzigingen kan
aanbrengen.
Onderhavig reglement werd gezien en goedgekeurd te Oudenburg, in zitting van 9 augustus
1993 van de Raad van Beheer van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.
Artikel 16, 21 en 25 werden aangepast en goedgekeurd te Oudenburg, in zitting van 1
augustus 1994 van de Raad van Beheer van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.
Artikel 13 werd aangepast en goedgekeurd te Oudenburg, in zitting van 20 december 2005
van de Raad van Bestuur van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.
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