
 

 
 
Reglement inwendige orde sporthal De Kluize 
 
 
 

I. Algemeen 
 
artikel 1 Sporthal De Kluize staat onder het beheer van autonoom gemeentebedrijf De Kluize en bestaat 

uit een grote sportzaal, een polyvalente zaal, kleedkamers met stortbaden, een 
administratielokaal, een vergaderzaal, een E.H.B.O. – lokaal, een technische ruimte en bergingen. 
De cafetaria is ter beschikking gesteld van een uitbater. 
In de sporthal De Kluize is het ten strengste verboden: 
 

• De goede orde te verstoren, 

• Te roken of drugs te gebruiken in het hele gebouw incl. cafetaria,  
• Alcoholische dranken te nuttigen in het volledige sportcomplex, behalve in de cafetaria, 

• Wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van de sportzaal door affiches, 
geluidsinstallaties, e.d. Affiches dienen worden afgegeven aan de zaalwachters of cafetaria-
uitbater en mogen dus niet op eigen initiatief worden opgehangen, 

• de zaal te betreden met skeelers, rolschaatsen, of skateboards, 
• breekbaar materiaal in de zaal, kleedkamers of tribunes mee te brengen, 

• met materiaal te spelen in de gangen (vb met ballen), 

• materiaal te beschadigen, 
• met huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, de sportzalen te betreden.  

 
artikel 2 Alle betreders van de sportzaal, individueel of in groep, dienen kennis te nemen van het  

reglement inwendige orde sporthal De Kluize. 
 
artikel 3 De sportzaal staat onder het beheer van het Autonoom gemeentebedrijf De Kluize. 
 Het directiecomité van het autonoomgemeentebedrijf kan tijdelijk de inrichting sluiten om reden 

van openbaar nut of om hygiënische redenen. 
Het directiecomité heeft het recht de reeds toegestane ingebruikname van de sportzaal in te 
trekken, ingeval clubs of particulieren feiten plegen die indruisen tegen het reglement of de 
regels van goed gedrag en zeden, en in geval van overmacht .  

 
artikel 4 In geval van schade wordt deze begroot door de bevoegde diensten en verhaald op de club of 

particulier die ze veroorzaakte. De kosten van schadeherstel dienen binnen de 14 dagen worden 
voldaan. 
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, worden door het directiecomité beslecht. 
 

 
artikel 5  Het autonoom gemeentebedrijf neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval aan personen 

of goederen welke niet te wijten is aan gebrekkig materiaal.  



 Het autonoom gemeentebedrijf is evenmin verantwoordelijk voor voorwerpen die in de 
inrichting verloren of gestolen worden. 

 Gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand bewaard. 
artikel 6 Iedere bezoeker is burgerlijk aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan materialen 

en/of lokalen. De geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk en dienen verplicht verzekerd 
te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.   

 Bij wedstrijden zijn de verenigingen tevens verantwoordelijk voor de schade toegebracht door 
de op bezoek zijnde vereniging en haar leden, alsmede de eventueel toegelaten toeschouwers.  

 
artikel 7 Kinderen beneden de 14 jaar, scholen en clubs moeten vergezeld zijn van een  verantwoordelijke. 

De toegang wordt geweigerd aan personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap 
bevinden. 

 
 
 

II. Gebruik der inrichting 
 
artikel8 Het gebruik  van de sportzaal is  niet mogelijk zonder reservatie vooraf. 
 
artikel 9 Alle aanvragen voor een seizoen, van verenigingen en particulieren, dienen jaarlijks in ons bezit 

te zijn voor datum van 1 mei. Dit gebeurt schriftelijk op de hiervoor voorziene formulieren en 
deze worden ingediend bij de verantwoordelijke reservaties. 
Op basis van de vraag zal de definitieve gebruikskalender opgesteld worden. Iedere gebruiker 
ontvangt een gebruikerscontract en een activiteitenkalender.  
Te laat ingediende aanvragen zullen bekeken worden, voor zover de bezetting van de zaal dit 
toelaat. 
 

artikel 10  De competitieploegen dienen voor 1 mei een voorlopig aanvraagformulier in en dienen voor 1 
oktober hun definitieve aanvraagformulier in met zowel hun competitie uren als trainingsuren. 
Niet vermelde uren worden vanaf 1 oktober gezien als vrije uren en op die momenten kan de 
zaal verhuurd worden aan andere huurders.   
 

artikel 11  De aanvragen voor bijzondere activiteiten/tornooien/wedstrijden worden ook via hetzelfde 
voorziene formulier aangevraagd voor 1 mei. Deze bijzondere 
activiteiten/tornooien/wedstrijden passen niet binnen het reguliere gebruik en zullen dus via 
afspraken op maat al dan niet goedgekeurd worden. 

 
artikel 12 Elke vereniging / particulier tekent een gebruikerscontract voor de eerste maal ingebruikname 

van de zaal. 
 
artikel 13 Zaalannulaties dienen schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan de verantwoordelijke 

reservaties, minimum 48 uur voor het gebruik. Zo niet worden de geannuleerde uren toch 
gefactureerd. Verenigingen, die het nalaten, om te verwittigen, zullen na driemaal hun 
gebruikersrecht ontnomen worden.  

 Het maximale aantal ‘kosteloze annulaties is evenwel beperkt tot 15% van het totale aantal (op 
seizoensbasis). 

 
 
artikel 14 Prioriteiten van toekenning van de uren van het zaalgebruik: 
 



1. Organisaties van de gemeentelijke sportdienst en/of sportraad, 
2. Overdag: schoolsport en seniorensport, 
3. Erkende Sportclubs,  
4. Sportclubs met zetel te Oosterzele, 
5. Inwoners uit Oosterzele, 
6. Scholen uit Oosterzele, 
7. Competitieploegen hebben voorrang op recreatieploegen, bij het leggen van 

wedstrijden, 
8. Op woensdagnamiddag hebben clubs met jeugdwerking voorrang, 
9. Tijdens schoolvakanties hebben organisaties van de dienst Sport en Jeugd voorrang. 

 
artikel 15 De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van de tarieven vermeld in het 

retributiereglement.  
Niet of laattijdig betalen leidt tot ontzegging van de sportzaal.  

 
artikel 16 De sportzaal  mag in geen geval onderverhuurd worden noch aan derden in gebruik gegeven 

worden. 
 
Artikel 17 Niet sport-gerelateerde activiteiten en/of evenementen zijn verboden in de sporthal . Met 

uitzondering van activiteiten georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd.  
 
artikel 18 De minimum huurtijd van de zaal of een gedeelte bedraagt 1 uur. Deze huurtijd omvat ook de 

tijd nodig voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen en/of materiaal. Na de toegestane 
duur dient men stipt het terrein te verlaten. 

 
artikel 19 De gebruikers van de sportzaal dienen 5 minuten voor de tijdslimiet de terreinen te ontruimen.  

Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook, tijdens hun activiteiten. 
 
artikel 20 De installaties die de gebruiker nodig heeft, worden door hem/haar zorgvuldig opgesteld en 

weggeborgen, onder toezicht van de verantwoordelijke van de club en dit tijdens de toegestane 
tijdslimiet. Er dient bovenal bijzondere aandacht worden besteed aan het vrijhouden van de 
deuren die toegang verlenen tot elektriciteitskasten en brandbeveiligingsmateriaal en 
nooduitgangen. 

 
artikel 21 Beschadigingen dienen onmiddellijk aan de dienst sport gemeld te worden. 
 
artikel 22 Auto’s, motorrijwielen, fietsen e.d. mogen niet in de sporthal en moeten op de voorziene 

parkeerplaatsen en stalplaatsen achtergelaten worden. 
 
artikel 23 Enkel sporters worden toegelaten op de sportvloer. Zij mogen deze enkel betreden met 

aangepast schoeisel (zaalsportschoenen die geen verkleurings- of verbrandingsstrepen op de 
vloer nalaten). De zaal mag niet betreden worden met zaalsportschoenen die reeds buiten de 
zaal als straatschoeisel gebruikt werdenToeschouwers worden enkel op de voorziene tribunes 
en de cafetaria toegelaten. Toeschouwers worden niet toegelaten op de sportvloer.  

 
 
artikel 24 Een EHBO – lokaal, een hulpkist en een AED toestel zijn ter beschikking. 
 
 

III. Kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbekkens 



 
artikel 25 De kleedkamers zijn ter beschikking 15 minuten voor het gebruik van de zaal en dienen ontruimd 

te zijn 30 minuten na het gebruik van de sportzaal. 
 
artikel 26 De kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbekkens dienen zuiver en hygiënisch gehouden te 

worden.  Papier- en afvalmanden zijn voorzien. 
 
artikel 27 Glas is verboden in de kleedkamers en de sportzaal. In de sportzaal zijn enkel water en 

sportdranken toegelaten. 
 
 

IV. Slotbepaling 
 
artikel 28 De verantwoordelijke zaalwachter heeft als taak dit reglement van inwendige orde uit te voeren.  

Elke klacht moet aan de dienst Sport overgemaakt worden. Gebruikers die de bepaling van dit 
reglement overtreden, zullen verzocht worden de sportaccommodatie te verlaten.  

 
artikel 29 De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden in geval van weerspannigheid. 
 
artikel 30 Het AGB De Kluize kan dit reglement op ieder ogenblik aanpassen.  
 
artikel 31 Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaat de gebruiker automatisch akkoord met het 

reglement inwendige orde van sportaccommodatie verhuurd door autonoom gemeentebedrijf 
De Kluize 

  
 
 
 
 
 
Goedgekeurd in de raad van bestuur van 27 november 2017 


