
"REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE"  

GEMEENTELIJKE SPORTHAL LAARNE 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN : 

Artikel 1 

De gemeentelijke sporthal bestaat uit een grote sporthal, een polyvalente zaal, een 
omnivalente zaal(zaal D), kleedkamers met stortbaden, een administratielokaal en 
receptie, twee vergaderruimtes/ leslokalen, een E.H.B.O.-lokaal, toiletten en bergingen. 
Het cafetaria is ter beschikking gesteld van een uitbater. 
Het is ten strengste verboden in deze lokalen : 

a) te leuren ; 
b) propaganda, publiciteit of manifestaties te houden, zonder toelating van het 

schepencollege ; 
c) de goede orde te verstoren ; 
d) schade aan de gebouwen of materieel aan te brengen ; 
e) te roken in de sportzalen, kleedkamers, stortbaden en inkomhallen (K.B. 31/03/'87) ; 
f) spijzen en dranken te gebruiken in de sportzalen. Eventuele frisdranken in plastic 

flessen en bekers voor de sportbeoefenaars zijn evenwel toegelaten in de sportzalen. 
Deze dienen echter wel na gebruik te worden opgeruimd ; 

g) wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van de sporthal door affiches, 
geluidsinstallaties, e.d. Affiches dienen worden afgegeven aan de 
sportfunctionaris of zaalwachter en mogen dus niet op eigen initiatief worden 
opgehangen; 

h) lessen van sportonderricht te geven tegen vergoeding, zonder machtiging van het 
schepencollege. 

Artikel 2 

De inrichting staat onder het beheer van het College van Burgemeester en 
Schepenen.. 
De inrichting is het ganse jaar geopend, uitgezonderd op feestdagen en verlofdagen te 
bepalen door het schepencollege. 
Het schepencollege kan tijdelijk de inrichting sluiten om reden van openbaar nut of om 
hygiënische reden. 
Het schepencollege heeft het recht de reeds toegestane ingebruikname van de 
sporthal 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 heirkracht. In 
deze gevallen zullen de betrokkenen voor zover als mogelijk minimum 1 week op 
voorhand verwittigd worden en zal de eventuele betaalde huurprijs voor nog te 
gebruiken uren terugbetaald worden indien geen schade is vastgesteld. In geval van 
schade wordt deze begroot door de gemeentelijke diensten en verhaald op de club of 
particulier die ze veroorzaakte. De kosten van schadeherstel dienen binnen de veertien 
dagen na daartoe gedaan verzoek worden voldaan. 
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, worden door het schepencollege beslecht. 



Artikel 3 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt geen verantwoordelijkheid bij 
enig ongeval aan personen of goederen welke niet te wijten is aan gebrekkig materiaal. 
Het College van Burgemeester en Schepenen is evenmin verantwoordelijk voor 
voorwerpen die in de inrichting verloren of gestolen worden. 
Gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand bewaard aan de receptie, daarna 
worden ze overgemaakt aan de politie. 

Artikel 4 

De inrichting is voor het publiek toegankelijk tijdens de vastgestelde uren die in het 
cafetaria of de receptie van de sporthal zijn aangeduid. 
Kinderen beneden de 14 jaar, clubs en scholen moeten vergezeld zijn van een 
verantwoordelijke. 
De toegang wordt geweigerd aan personen die zich in kennelijke staat van 
dronkenschap bevinden. 
Dieren worden in de sportzaal en toebehorende ruimten niet toegelaten. 

2. GEBRUIK DER INRICHTING 

Artikel 5 

Verenigingen , clubs of scholen moeten schriftelijk reserveren indien zij gedurende 
meer dan 1 maand over de sportzaal wensen te beschikken. Voor kortere periodes kan 
men net zoals particulieren telefonisch of mondeling reserveren. 
Schriftelijke reservaties dienen gericht te worden aan : Sportdienst Laarne, Leeweg 26, 
9270 Laarne (fax. 09/ 366.63.73; e-mail: sportdienst@laarne.be). Voor mondelinge en 
telefonische reservaties moet men zich rechtstreeks wenden tot de sporthal op het 
nummer 09/ 369.16.31. 

Artikel 6 

De toelating tot gebruik van de inrichting is niet overdraagbaar. Er geschiedt geen 
betalingsteruggave tenzij bij herverhuring die enkel via de sportdienst kan. 
Omwisseling van uren is toegestaan, mits akkoord van de sportdienst. Deze kan 
reservaties wijzigen of uitstellen bij onvoorziene omstandigheden, met uitzondering van 
officiële competitie- of bekerwedstrijden. 

Artikel 7  
De aanvragen worden in principe behandeld volgens de hieronder volgende voorrangslijst : 

a) Laarnse clubs in competitie erkend door de sportraad, wedstrijd 
b) Laarnse clubs in competitie erkend door de sportraad, training 
c) Laarnse recreatieclubs erkend door de sportraad 
d) Laarnse verenigingen of scholen die regelmatig gebruik maken van de sporthal 



e) Laarnse verenigingen die toevallig gebruik maken van de sporthal 
f) Laarnse particulieren 
g) clubs van buiten Laarne, in competitie 
h) clubs van buiten Laarne, training 
i) particulieren van buiten Laarne 

Bijzondere gevallen moeten door de sportdienst worden voorgelegd aan het 
schepencollege, die het advies van de sportraad kan opvragen. 
Bij elke aanvraag dient zicht iemand als verantwoordelijke op te geven. 
De leiding van de sporthal bepaalt welk terrein van de sporthal aan de vereniging wordt 
toegewezen. 

P.S. : Om erkend te zijn door de sportraad dienen de clubs of verenigingen deel uit te 
maken van de sportraad en de algemene vergadering bij te wonen. 

Artikel 8 
In verband met de duur van de reservering wordt volgende regeling voorzien : 

- clubs, verenigingen en scholen mogen reserveren voor een gans seizoen (lopende 
van 1 juli t/m 30 juni) indien ze regelmatig gebruik maken van de sporthal 
(reserveringsformulieren hiervoor zijn vanaf 1 april beschikbaar bij de sportdienst) ; 

- particulieren kunnen maximaal voor een periode van 1 maand reserveren. Indien 
verlenging is gewenst kan ten vroegste 1 week voor de einddatum van vorige 
reserveringsperiode een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

- de reservatieaanvragen voor het nieuwe seizoen moeten uiterlijk op 1 mei van het 
voorgaande seizoen ingediend zijn bij de sportdienst 

- occasionele gebruikers mogen vrije uren gebruiken mits betaling voor aanvang. 

Niet ingenomen telefonische reservaties zullen toch worden aangerekend. 

Artikel 9 
De betaling dient als volgt te gebeuren : 

1. Clubs : clubs, verenigingen en scholen betalen ten laatste 30 dagen na ontvangst 
van de factuur en dit voor een periode van minimum 3 maanden. 
Eventuele verlengingen worden op dezelfde manier betaald. 
De factuur wordt opgemaakt op basis van de "reserveringsovereenkomst" en/of 
schriftelijke reserveringsaanvraag. 

2. Particulieren : particulieren betalen op het ogenblik van de reservatie en dit maximaal voor 
een periode van één maand. 

Artikel 10 
De minimum huurtijd van de zaal of een gedeelte ervan bedraagt 1 uur. Deze huurtijd 
omvat ook de tijd nodig voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen. Na de 
toegestane duur dient men stipt het terrein te verlaten. 

Artikel 11 
Het gebruik van de kleedkamers en stortbaden moet tot een minimum beperkt worden. 
Daaronder wordt verstaan maximum 15' voor en 30' na het gereserveerde tijdsvak. 
Het is tevens verboden te spelen met ballen of andere voorwerpen in de kleedkamers, 
hallen, inkom en cafetaria. 



3. GEBRUIK DER MATERIALEN 

Artikel 12 

Enkel sporttoestellen van de sporthal zelf mogen worden gebruikt. Afwijkingen kunnen 
mits toestemming van de sportdienst. 

Artikel 13 

Elke "gebruiker" dient zelf de nodige materialen op te stellen en terug weg te bergen in 
de daarvoor voorziene bergplaatsen. De aangebrachte aanwijzingen dienen worden 
opgevolgd. 

Artikel 14 
Ieder bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de schade door hem aangericht aan 
personen, lokalen of materialen. 

Groepen zijn collectief verantwoordelijk en dienen verplicht verzekerd te zijn voor 
burgerlijke aansprakelijkheid. 

Het opzettelijk aanbrengen van schade kan aanleiding geven tot uitsluiting van het 
gebruik der lokalen los van de schadevergoeding zoals voorzien in artikel 2. 

Iedere beschadiging dient onmiddellijk gemeld aan het personeel van de sporthal. 
Indien men bij het binnenkomen van de lokalen geen opmerkingen maakt bij het 
personeel betreffende reeds aanwezige schade, wordt alle aangerichte schade 
verondersteld door de gebruiker zelf veroorzaakt te zijn. 

Het niet naleven van deze voorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

4. ONGEVALLEN 

Artikel 15 

Een E.H.B.O.-lokaal en koffer zijn beschikbaar op aanvraag bij het personeel van de 
sporthal. 

Artikel 16 

De verantwoordelijke of een afgevaardigde van de "gebruiker" staat in voor de 
verzorging. 

Artikel 17 



Elke vereniging die gebruik wenst te maken van de sporthal moet op aanvraag van het 
schepencollege een bewijs kunnen voorleggen van verzekering voor ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid. 

Artikel 18 

De toeschouwers worden enkel tot de tribunes en het cafetaria toegelaten. 
De "gebruiker" is verantwoordelijk voor de gedragingen en handelingen van de 
toeschouwers, alsook voor het plaatsen van de nodige vloerbescherming. 

Artikel 19 

Enkel spelers, officiëlen en trainers worden toegelaten tot de sportzaal. Zij mogen deze 
enkel betreden met aangepast schoeisel , 

- de zaal mag alleen worden betreden zonder schoenen of op zaalsportschoenen, die 
geen verkleurings- of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten ; 

- het sporten op de terreinen met straatschoeisel is aan iedereen verboden ; 
- hetzelfde geldt voor zaalsportschoenen die reeds buiten de zaal als straatschoeisel 

gebruikt werden. 

5. BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 20 

Het gebruik van de klimmuur is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt 
volledig op eigen risico. 
Onstuimige gebruikers of gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar 
brengen kunnen verdere toegang tot de klimmuur ontzegd worden. 
Klimmen zonder beveiliging of zekering is verboden. 

Artikel 21 

Inbreuken op het "Reglement van Inwendige Orde" kunnen worden beteugeld met 
politiestraffen waarop de bepalingen van de artikelen 565 en 566 van het Strafwetboek, 
betreffende de verzwaring of herhaling enerzijds en de verzachtende omstandigheden 
anderzijds, van toepassing is. 

Artikel 22 

Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 102 van de 
gemeentewet en uitgehangen worden aan de ingang van de sporthal. 
 


