Dienst vrije tijd –28.05.2020

Huishoudelijk reglement
Sporthal De Alk
Artikel 1: Algemeen
•

Sporthallen De Alk: Sporthal 1, Sporthal 2, de Polyvalente sporthal, kleedkamers,
tribunes en opbergruimtes staan onder het beheer van het college van
burgemeester en schepenen.

•

Iedere huurder, gebruiker en toeschouwer wordt geacht het reglement te kennen
en is gehouden dit stipt na te leven. Het overtreden van het reglement kan tot
onmiddellijke verwijdering uit de hal en bijhorende zalen leiden.

Artikel 2: Omschrijving/definities
•

Het gemeentebestuur stelt de voorzieningen voor sportbeoefening, zoals
hieronder opgesomd, evenals de omschreven sportaccommodaties met
speelvelden ter beschikking aan de verenigingen, scholen en individuele sporters.

•

Deze voorzieningen en kleedaccommodaties met douches en toiletten zijn degelijk
onderhouden, verwarmd en van een voldoende lichtsterkte voorzien.

•

De sporthallen en bijhorende zalen zijn:
-

Sporthal 1 (38 x 22 x 7m)
Sporthal 2 (44 x 24 x 7m)
Polyvalente sporthal (15 x 16m x 7m)
De kleedkamers
De bergruimtes
Tribunes

•

De huurder: de verantwoordelijke van een club/instelling of individu die de
sporthal heeft gereserveerd.

•

De gebruiker: de spelers, sporters die de sporthal en bijhorende ruimten
gebruiken en de bezoekers.

•

De zaaltoezichters zijn de verantwoordelijke toezichthouders.

•

De gemeente staat af aan de concessionaris de zelfstandige uitbating van
volgende ruimtes:
- De cafetaria met keuken
- De vergaderruimte
- De inkomhal van de cafetaria
- Het openluchtterras boven
- Toiletten boven

Artikel 3: Aanvragen gebruik
•

De aanvragen voor gebruik/reserveringen van de sporthallen moeten vooraf aan
de verantwoordelijke ambtenaar van de dienst vrije tijd worden gesteld. Dit kan
door telefonisch contact op te nemen met de dienst vrije tijd ofwel aan de hand
van een formulier ter beschikking gesteld op de website (www.alken.be  sport 
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infrastructuur  de sporthal die u wenst te reserveren  reserveringsformulier) of
af te halen op de dienst vrije tijd. Dit formulier kan binnen gebracht worden op de
dienst vrije tijd of per email (vrije.tijd@alken.be). De vrije uren kunnen steeds
geraadpleegd worden op de website (www.alken.be  sport  infrastructuur 
gemeenschapscentra en sporthal reserveringen online raadplegen).
•

De sporthal kan enkel verhuurd worden voor sportactiviteiten. Er kunnen
uitzonderingen toegelaten worden.

•

Aanvragen voor weekdagen dienen een dag op voorhand ingediend worden binnen
de openingsuren van de dienst vrije tijd. Aanvragen voor zaterdag en zondag
kunnen tot vrijdag 12u. worden ingediend.

•

Indien het individu of een niet-aangesloten vereniging de zaal wil huren (indien de
zaal op dat moment vrij is) en de dienst vrije tijd is gesloten dan dient er bij de
zaaltoezichter een basisformulier ingevuld te worden met de identiteitsgegevens
en worden deze uren achteraf gefactureerd door de dienst vrije tijd.

•

Bij het toekennen van de vaste uurverdeling van de sportaccommodatie zal er
steeds vertrokken worden vanuit de uurverdeling van het voorbije jaar. Wegens
de hoge bezettingsgraad van de sporthallen kunnen enkel de uren die overblijven
toegekend worden aan verenigingen die uitbreiden of aan nieuwe huurders.

•

Vrije uren kunnen ingevuld worden volgens onderstaande prioriteitsprincipes.
De prioriteiten en de rangorde zijn geenszins bindend en worden in die mate
gehanteerd ten einde een optimale bezetting van de sporthallen mogelijk te
maken. (> betekent ‘krijgt voorrang op’). Achteraf zijn besprekingen tussen de
verschillende sportverenigingen nog steeds mogelijk.
- Erkende verenigingen binnen Alken aangesloten bij de sportraad >
verenigingen binnen Alken niet aangesloten bij de sportraad en
verenigingen buiten Alken.
• Reeds bestaande verenigingen aangesloten bij de sportraad >
nieuwe verenigingen aangesloten bij de sportraad.
• Nieuwe verengingen kunnen enkel toelating krijgen na de verdeling
van de uren van de reeds bestaande verenigingen.
- Binnensporten > buitensporten.
- Trainingen gebonden aan de wedstrijdkalender > niet gebonden aan een
wedstrijdkalender.
- Groeps- en clubsporten > individuele trainingen.
- Jeugdtrainingen tot 20u. > gewone trainingen.

•

Voor reservaties die geplaatst worden binnen de 4 werkdagen voorafgaande aan
de huurdatum gelden bovenstaande prioriteitsregels niet.

•

Vanuit het gemeentebestuur zal er een oproepbrief verstuurd worden waarbij aan
de verenigingen, die het voorbije jaar over uren in de sportaccommodatie
beschikten, gevraagd wordt hun uren voor het komende seizoen te bevestigen.
Aanvragen die niet tijdig ingediend worden, worden niet in acht genomen bij de
verdeling van de uren.

•

Alle gebruikers moeten wachten tot de officiële competitiekalender van het
daaropvolgende seizoen van de sportverenigingen binnen Alken bekend zijn
alvorens zij definitieve reservaties kunnen plaatsen.

•

Op niet-vaste openingsuren van de sporthal dient de sleutel afgehaald te worden
aan de dienst vrije tijd door de verantwoordelijke van de vereniging.
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•

Eigen organisaties van het gemeentebestuur, de dienst vrije tijd en/of sportraad
of organisaties onder goedkeuring van de sportraad hebben prioriteit op elke
andere sportactiviteit. In voorkomend geval zullen de gebruikers hiervan in de
mate van het mogelijke voldoende lang op voorhand in kennis gesteld worden.

•

Voor het gebruik van de cafetaria van de sporthal en/of de vergaderzaal dienen de
gebruikers rekening te houden met de afspraken binnen de concessieovereenkomst tussen de gemeente/eigenaar en de exploitant/concessionaris.

Artikel 4: Huurtarieven
• Huurtarieven kunnen geconsulteerd worden op onze website (www.alken.be).
-

Aangesloten bij een jeugd-, sport- en cultuurraad.
o Verenigingen genieten 60% korting voor de jeugduren.
(jeugduren = de helft + 1 van de gebruikers van de zaal = onder de 18
jaar)

-

Niet aangesloten bij een jeugd-, sport-, of cultuurraad.
o Verenigingen genieten geen korting op jeugduren.

• Huurtarieven van de zalen worden jaarlijks aangepast aan het gezondheidsindexcijfer.
Artikel 5: Annulering
•

Een annulering van een wekelijkse activiteit in de sporthal dient minstens 24u.
op voorhand gemeld te worden aan de dienst vrije tijd. Occasionele
sportactiviteiten die minstens vier uur duren of die plaatsvinden tijdens de
vaste trainingsuren van andere sportverenigingen, dienen minstens 4 dagen
op voorhand geannuleerd te worden.
Bij iedere annulering via mail naar dienst vrije tijd dient steeds ook het
mailadres van de zaaltoezichters ‘sport@alken.be’ in CC geplaatst te worden.
Bij het niet doorgeven van niet-gebruik aan de dienst vrije tijd wordt het
gereserveerde uur of uren gefactureerd.

•

Wanneer een huurder tot 2x toe niet annuleert dienen ze vanaf de 2de keer
steeds een boete te betalen wanneer ze ons (zaaltoezichter/dienst vrije tijd)
niet op de hoogte brengen van de reservatie die niet doorgaat. De boete
bedraagt € 10,00 per 1/3 van de zaal of PVZ per uur bovenop de huurprijs.

•

Het college van burgemeester en schepenen en/of de dienst vrije tijd heeft
steeds het recht om over een gereserveerde zaal te beschikken. De huurder
heeft geen recht op schadevergoeding.

•

De burgemeester, het college van burgemeester en schepenen of de dienst
vrije tijd kunnen de zalen sluiten om reden van openbaar nut, veiligheid en/of
geval van overmacht, zonder dat de huurder een schadevergoeding kan
vorderen.

Artikel 6: Betalingen
•

De huurders krijgen periodiek een factuur toegestuurd die binnen de wettelijke
termijn dient betaald te worden.
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o

Wanneer de zaal gehuurd wordt (indien de zaal vrij is) door een
huurder buiten de openingsuren van dienst vrije tijd dan dienen deze
uren doorgegeven te worden aan de zaaltoezichter en worden deze
uren door de huurder en zaaltoezichter doorgegeven aan dienst vrije
tijd zodat het kan opgenomen worden voor de facturatie.

Artikel 7: Openingsuren en sluitingsdagen
•

De sporthallen zijn beschikbaar vanaf 8.30u. tot en met 23.30u. Uiterlijk om
23.30u. wordt het licht in de sporthallen gedoofd.

•

De sporthallen, zoals hierboven beschreven in artikel 2 van dit reglement, zijn
heel het jaar toegankelijk (uitz. maand juli). De jaarlijkse sluitingsdagen van de
sporthal worden voor het nieuwe seizoen vastgelegd in functie van de feestdagen.

• Gedurende de maand juli zullen de sporthallen beperkt gebruikt kunnen worden
wegens jaarlijkse onderhoudswerken. (enkel sportkampen overdag in de
weekdagen)

Artikel 8:

Gebruik/gedragsregels van sporthallen, kleedkamers, tribunes en
materialen

Voor het gebruik van de accommodatie, de ruimten en het ter beschikking gestelde
materiaal dienen de hieronder vermelde afspraken, verstrekt door het college van
burgemeester en schepenen, stipt nageleefd te worden.
•

De huurder heeft het recht op het gebruik van de sporthallen alsmede van de
daarbij horende kleedruimten, tijdens de gebruikstijd zoals vastgesteld werd in de
gebruiksovereenkomst. De kleedkamers kunnen een kwartier voor de aanvang in
gebruik genomen worden. Een half uur na het beëindigen van de sportactiviteiten
dienen de gebruikers de kleedkamers te verlaten. Tenzij er anders zou bepaald
zijn door aansluitende uren van verschillende gebruikers van de sporthallen.

•

De sleutel van de kleedkamer dient bij de zaaltoezichter opgehaald en
teruggebracht te worden. Indien de zaaltoezichter niet aanwezig is, dien je de
kleedkamersleutel in de brievenbus bij het zaaltoezichterslokaal te deponeren.

•

De gebruikers hebben het recht het vrijstaand aanwezige sportmateriaal, ter
beschikking gesteld door het gemeentebestuur van Alken, te gebruiken voor de
beoefening van de betrokken sporttak.

•

De gebruikers moeten zelf zorgen voor hun nodige materialen.

•

Er kan gebruik gemaakt worden van lockers.

•

De gebruiker dient tijdig op te ruimen binnen het toegekende gebruiksmoment
zodat de volgende gebruiker tijdig op het voorziene uur kan starten.

•

Alle materialen dienen door de gebruikers zelf geplaatst en terug opgeborgen te
worden, binnen de gebruikstijd. Indien mogelijk zal de zaaltoezichter hulp bieden
hierbij.

•

Na het gebruik dienen de sportaccommodaties en bijhorende ruimten in ordelijke
toestand achtergelaten te worden.
- De zaaltoezichter heeft het recht dit te controleren en de verantwoordelijke
persoon hierover aan te spreken indien nodig.
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-

Indien bij aanvang de staat van de ruimten te wensen over laat, dient de
gebruiker dit te melden bij de zaaltoezichter.

•

Wanneer wegens overbelasting van de sporthal de beschikbare ruimten
ontoereikend zijn om aan iedere ploeg een afzonderlijke kleedkamer toe te wijzen,
kan de dienst vrije tijd en/of de zaaltoezichter in eenzelfde kleedruimte twee
ploegen onder brengen. De ploegleiders zijn dan ook verantwoordelijk voor de
goede orde in de hen toegewezen lokalen.

•

Er is een EHBO koffer ter beschikking in het zaaltoezichterslokaal. Indien u als
gebruiker merkt dat hier dingen niet aanwezig zijn, geef dit dan door aan de
zaaltoezichter of aan de dienst vrije tijd, zodat deze kan aangevuld worden.

•

Laat kleedkamers en sporthallen in dezelfde staat achter als je die gekregen hebt.
Er is in het toezichterslokaal basispoetsmateriaal voorzien. Een propere
kleedkamer en sporthal is ook voor de volgende gebruikers aangenaam.

•

Wanneer de zaaltoezichter niet aanwezig is, dient de verantwoordelijke huurder
van de sporthal de lichten in de sporthal en kleedkamer te doven na beëindiging
van de activiteit.

Artikel 9: Schade
•

De huurder is aansprakelijk voor elke opzettelijke schade of schade als gevolg van
oneigenlijk gebruik toegebracht aan het gebouw of aan het ter beschikking
gestelde materiaal. Deze schade, vastgesteld door de zaaltoezichter en/of de
dienst vrije tijd zal in een verslag beschreven worden.
Dit verslag zal overgemaakt worden aan het college van burgemeester en
schepenen. De schade zal door het gemeentebestuur worden hersteld mits
verhaal van de kosten op de huurder.

Artikel 10: Verbodsbepalingen
In bijzondere gevallen kan door het college van burgemeester en schepenen of de dienst
vrije tijd afwijkingen van deze bepalingen worden voorzien.
De huurder is verplicht, gedurende de tijd dat de accommodatie door hem gebruikt
wordt, te zorgen dat degenen die in de accommodatie of daarbij horende ruimten
aanwezig zijn, onderstaande gebruiksvoorwaarden strikt naleven en dat er voldoende
toezicht is voor de publieke tribunes en staanplaatsen zodat het publiek zich ordelijk
gedraagt en de verbodsbepalingen in artikel 10 worden nageleefd:
•

De minderjarige gebruikers, niet vergezeld van een verantwoordelijke trainer of
begeleider, worden de toegang tot de sporthal ontzegd.

•

Dieren worden omwille van hygiënische redenen niet in de sporthallen, tribunes en
kleedruimtes toegelaten. Uitzondering: personen die omwille van hun handicap
vergezeld worden van een herkenbare geleide hond mogen de gangen van de
sportaccommodatie betreden.

•

De accommodaties mogen niet onderverhuurd worden, noch aan anderen in
gebruik worden gegeven. Bij overtreding wordt een sanctie opgelegd van de
normale huurprijs x 3.

•

De sportvloer mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel. Dit
binnensportschoeisel mag niet buiten gedragen worden.
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Er zijn plastieken schoenovertrekken aanwezig in de sporthal.
•

Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de sporthallen. Afsluitbare
flesjes water en sportdrank in plastieken verpakking mogen wel verbruikt worden
door de spelers tijdens de rustpauze van een competitiewedstrijd of training. Op
de tribune is geen glas of porselein toegestaan.

•

Er mogen geen materialen van welke aard ook in de sporthallen en bijbehorende
ruimten opgeborgen worden zonder toelating van de dienst vrije tijd.

•

Er kunnen geen wijzigingen door de gebruikers aangebracht worden in de
technische ruimten van de sporthallen en bijhorende ruimten.

•

Er mag niet gespeeld worden in de berging en gangen om veiligheidsredenen.

•

Er mogen geen fietsen of andere vervoersmiddelen in de sporthallen en
bijbehorende ruimten geplaatst worden.

•

Supporters dienen zich op de tribune te begeven en worden niet toegelaten in de
zalen. Tijdens de wedstrijden en trainingen is het enkel toegelaten aan de
gebruikers (spelers, trainers, scheidsrechters, ploegverantwoordelijken,
officiëlen/tafelzitters) en de zaaltoezichters om de terreinen te betreden, mits
gepast schoeisel.

•

De sporthallen worden enkel gebruikt voor sportgerelateerde doeleinden, tenzij er
door uitzondering door het college van burgemeester en schepenen anders wordt
beslist. Andere activiteiten zoals bijvoorbeeld knutselen, … kunnen op talrijke
andere locaties, ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur, plaats vinden.

Artikel 11: Verzekering en aansprakelijkheid
•

De huurders, gebruikers, spelers en toeschouwers dienen alle maatregelen te
treffen ter voorkoming van ongevallen en schadegevallen. Het college van
burgemeester en schepenen, dienst vrije tijd en de zaaltoezichters kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor gestolen of verloren voorwerpen.

•

Elke vereniging wordt geacht een aansprakelijkheids-verzekering te bezitten bij
een erkende verzekeringsmaatschappij waarvan de geldigheidsduur niet
verstreken is.

•

Alle mogelijke belastingen die te maken hebben met de activiteit van de huurder,
alsook het betalen van auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding) vallen ten
laste van de huurder. Het gemeentebestuur betaalt jaarlijks billijke vergoeding
voor de volledige sportaccommodatie.

•

Gebruikers staan zelf in voor de verzekering van hun zelf aangekochte en
gehuurde materialen.

Artikel 12: Niet-naleving reglement
•

De zaaltoezichter heeft steeds het recht toezicht uit te oefenen in de volledige
sportaccomodatie en heeft tevens het recht de personen uit het gebouw te
verwijderen die dit reglement niet naleven of onzedig gedragen of de richtlijnen
niet opvolgen.
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•

Wie het huishoudelijk reglement niet naleeft, zal een waarschuwing krijgen van de
zaaltoezichter. Na twee waarschuwingen volgt een melding aan de
verantwoordelijke van de vereniging. Indien er opnieuw geen gevolg aan gegeven
zal worden, volgt er een officieel schrijven van het gemeentebestuur aan de
huurder/vereniging. Als het reglement hierna opnieuw niet nageleefd wordt, zal
het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad, de
persoon of vereniging voor een bepaalde periode de toegang tot de sporthal
ontzeggen.

Artikel 13: Publicatie
•

Dit reglement zal na advies van de sportraad en goedkeuring van de
gemeenteraad worden uitgehangen aan de inkomhal van sporthal De Alk en is ook
te raadplegen op www.alken.be.

Artikel 14: Uitzonderingen
•

Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke situaties (o.a.
crisisopvang,…) en in het kader van het gebruik voor openbaar nut (o.a.
organisatie van verkiezingen,…) afwijken van dit reglement.

•

Het college van burgemeester en schepenen kan in het kader van de organisatie
van grotere activiteiten met een promotionele waarde voor het gemeentebestuur
van Alken afwijken van dit reglement.

Artikel 15: Wijzigingen
•

Alle wijzigingen in dit reglement worden eerst goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen, daarna door de gemeenteraad.

Artikel 16: In werking
•

Dit reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 mei 2020 en treedt in
voege vanaf 1 augustus 2020.
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