STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Algemeen
De stedelijke sporthal is gebouwd in het belang van de sportbeoefening. Met het mogelijk
maken van een verantwoorde, veilige en hygiënische wijze van sport beoefenen is een groot
kapitaal gemoeid: een investering voor vele jaren.
De beoogde resultaten kunnen echter alleen worden bereikt als deze infrastructuur op correcte
en juiste wijze wordt gebruikt.
Onderhavig reglement werd voorbereid en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het
Stedelijk Sportcentrum op 30.05.83 en 27.06.83.
Art. 1 Beheer
De Stedelijke Sporthal is gelegen aan de Leopold III laan te Ieper. Zij wordt beheerd door het
stadsbestuur van Ieper dat zich laat bijstaan door de raad van bestuur van het stedelijk
sportcentrum, die voor de ene helft is samengesteld uit vertegenwoordigers van de inrichtende
overheid, volgens het evenredig stelsel, en voor de andere helft uit leden afgevaardigd door de
door de gemeente erkende sportraad. De raad van bestuur is, binnen de perken van de
begroting gesteld en na goedkeuring van elke uitgave door de inrichtende overheid, bevoegd
voor de programmatie en sportieve inhoud van de eigen activiteiten van het sportcentrum.

Art. 2 De gemeentelijke sporthal is toegankelijk voor het publiek op dagen en uren,
vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester
en Schepenen kan de sporthal sluiten :
a. Om redenen van opbaar nut, wegens noodwendigheden van de dienst en/of in geval van
overmacht;
b. Voor het inrichten van gemeentelijke manifestaties
c. Voor het uitvoeren van herstellings- en/of onderhoudswerken
d. Wegen jaarlijkse verlofperiode
In geen geval zal schadeloosstelling vanwege het gemeentebestuur kunnen gevorderd worden
voor het niet ter beschikking stellen van de sporthal.

Art. 3 Verenigingen, groeperingen, clubs en/of particulieren kunnen van de gemeentelijke
sporthal en aanhorigheden gebruik maken mits :
a. Voorafgaandelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen, minstens
één week vooraf aangevraagd
b. Betaling van een vergoeding overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgesteld tarief;
c. Strikte naleving van de bepalingen van huidige reglement van inwendige orde, van het
door de gemeenteraad vastgesteld politiereglement op het gebruik van de gemeentelijke
sporthal en eventueel bijzondere voorwaarden opgelegd in de machtiging van het College
van Burgemeester en Schepenen.

Art. 4 Het College van Burgemeester en Schepenen kan na advies van de Raad van Bestuur
voor de duur van een bepaald speelseizoen met de sportclubs en bijzondere regeling treffen
voor wat betreft het inrichten van trainingen en/of wedstrijden, rekening houdend met data en
uren waarop de hal eventueel dient vrijgehouden voor bijzondere manifestaties.
Aanvragen voor dergelijke regeling dienen jaarlijks vóór 15 juli door de betrokken clubs
hernieuwd. De clubs laten uiterlijk tegen 31 augustus hun wedstrijdkalender geworden. De
hernieuwing van de aanvraag geeft niet automatisch de vroegere uur- en wedstrijdregeling aan
de club terug. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor ieder
jaar (speelseizoen) een andere regeling te treffen inzake uurverdeling van trainingen en/of
wedstrijden, o.m. met het oog op een praktische en economisch gebruik van de sporthal.

Art. 5 Het College van Burgemeester en Schepenen kan steeds een verleende machtiging
wijzigen of intrekken, zo wat het tijdstip van training of wedstrijd als wat de opgelegde
voorwaarden betreft. Vooraleer van dit recht gebruik te maken wordt voorafgaandelijk
overleg gepleegd met de betrokken club of vereniging.
Indien een club, groepering, vereniging of particulier zich niet kwijt van de opgelegde
voorwaarden of verplichtingen, kan het College van Burgemeester en Schepenen te allen tijde
én onmiddellijk de verleende machtiging intrekken of aangepaste maatregelen treffen in
verband met het gebruik van de sporthal, zonder voorafgaandelijk overleg met betrokkene(n)
te plegen.

Art. 6 Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt zo spoedig moegelijk bericht
gelaten van elke wijziging aan het uurrooster, het niet-gebruiken van de sporthal, het staken
van de activiteiten, e.d.
Behoudens bij overmacht sluit het niet-gebruiken van de verleende toelating geenszins de
betaling uit van de vergoeding, verschuldigd voor het gebruik van de sporthal op de in de
regelmatig afgeleverde toelating vermelde tijdstippen.

Art. 7 Het in de toelating vermelde tijdschema dient strikt gerespecteerd. De gebruiker kan
onder geen enkel beding enig recht op verlenging van de toegestane tijdsduur inroepen.
Opstellen en afbreken van de nodige toestellen zijn in de toegestane tijdsduur begrepen.

Art. 8 De toelating tot gebruik van de sporthal geeft de mogelijkheid tot het gebruik van :
a. De eigenlijke sportzaal of een deel ervan (verlichting en verwarming inbegrepen);
b. Kleedkamer(s) en stortbad(en) voor de periode dat zulks vereist is;
c. De beschikbare sportuitrusting voor het beoefenen van de aangevraagde sportactiviteiten.
De aangestelden van het gemeentebestuur zijn bevoegd om terzake te oordelen en
beslissingen te treffen. Mits voorafgaandelijke aanvraag kan het College van
Burgemeester en Schepenen onder bepaalde voorwaarden machtiging verlenen tot gebruik
van het elektronische scorebord en geluidsinstallatie tijdens training of wedstrijd. Daartoe
kan een bijkomende vergoeding worden aangerekend.

Art. 9 Het toezichthoudend personeel zal de gebruiker(s) de terreinen, de kleedkamer(s) en
stortbad(en) aanwijzen, die geheel of gedeeltelijk mogen aangewend worden.
De gebruikers ontvangen de sleutels van de hun toegewezen kleedkamer(s) met de
verplichting de kamer(s) te sluiten, telkens de speler(s) zich verwijderen.
Bij het vertrek uit de sporthal worden de sleutels terug overhandigd aan het toezichthoudend
personeel, dat zich onmiddellijk zal vergewissen of de gebruikte lokalen in behoorlijke staat
werden achtergelaten en/of er geen beschadigingen werden aangericht.
De gebruikers dienen een verantwoordelijke persoon aan te stellen die er bijzonder over waakt
dat de voorschriften van art. 13 in acht worden genomen.

Art. 10 De gebruikers van de sporthal kunnen enkel mits machtiging van het College van
Burgemeester en Schepenen en onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid materieel,
vreemd aan de sporthal, opstellen.

Art. 11 De clubs, groeperingen en/of particulieren, die toelating hebben bekomen tot gebruik
van de gemeentelijke sporthal, zijn burgerlijk aansprakelijk voor de schade, rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt:
a. Door de leden of door henzelf;
b. Bij wedstrijden: door leden van de bezoekende verenigingen of door toegelaten
toeschouwers.
De toegebrachte schade wordt onverwijld aan het toezichthoudend personeel gemeld.
Herstellingskosten worden op het eerste verzoek vereffend. In dit verband kan door het
College van Burgemeester en Schepenen het gebruik van de sporthal door clubs en
verenigingen afhankelijk gesteld worden van het voorleggen van een geldig onderschreven
verzekeringspolis burgerlijke verantwoordelijkheid t.o.v. derden. Voor ongevallen in de
sporthal is het gemeentebestuur niet verantwoordelijk tenzij deze het gevold zijn van
ondeugdelijkheid van materialen of toestellen eigendom van de gemeente.

Art. 12 Het gemeentebestuur van Ieper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. Enige schade, van lichamelijke of stoffelijke aard, opgelopen naar aanleiding van de
toegestane activiteiten of van het gebruik van de toegestane lokalen of sportuitrusting;
b. Verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportplunjes, sportmateriaal, e.d.

Art. 13 Bij het gebruik van de sporthal dienen volgende voorschriften in acht genomen:
a. De sportvloer mag enkel betreden worden met speciaal sportschoeisel, dat geen schade aan
de sportvloer kan veroorzaken en voorheen niet gedragen werd op straat of op bevuilde of
bekiezelde gronden (geen zwarte rubberen zolen).
b. Alle toestellen en materialen moeten na het beëindigen van het gebruik in de daarvoor
bestemde ruimte worden opgeborgen;
c. De toestellen en materialen mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze
bestemd zijn;
d. De bij het toezicht houdend personeel geleende materialen moeten onmiddellijk na het
beëindigen van het gebruik worden terug bezorgd;

e. Het aanwenden van magnesiumpoeder bij gebruik van toestellen is toegestaan op
voorwaarde dat na afloop van de training of wedstrijd het poeder zowel van toestellen als
sportvloer worden verwijderd;
f. Verkoop van consumpties onder welke vorm ook, is buiten het cafetaria alleen toegelaten
mits schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen;
g. De gebruikte ruimte moet in zuivere en reine toestand worden achter gelaten. Papier en
afval worden in de daartoe bestemde bakken gedeponeerd. Geen enkel papier, etensafval,
kauwgom, glazen noch flessen mogen de gebruikte ruimten bevuilen. Er mag niet gerookt
worden waar dit niet is toegelaten. De passende bordjes werden daartoe aangebracht.
h. De sportbeoefenaars betreden de sportzaal enkel via de kleedkamers
i. De ter plaatse gegeven onderrichtingen en aanwijzingen vanwege het toezichthoudend
personeel inzake gebruik van sporthal, kleedkamers, stortbaden en sportmateriaal dienen
strikt nageleefd;
j. De deelnemers aan trainingen of wedstrijden dienen zich om te kleden in de hen
toegewezen kleedkamer(s). de sportlieden zullen zich dadelijk na de training of wedstrijd
gaan wassen en kleden, waarvoor hun maximum 20 minuten tijd wordt gegeven.
k. De regeling van temperatuur der verwarming wordt uitsluitend gedaan door het
toezichthoudend personeel. Bij gebruik van water en licht is de gebruiker verplicht de
nodige zuinigheid in acht te nemen.

Art. 14 Zonder voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester
en Schepenen is het niet toegelaten:
a. Een andere bestemming te geven aan de aangevraagde terreinen dan deze vermeld in de
bekomen toelating;
b. De sportzaal verder te verhuren of in gebruik te geven aan derden;
c. Eigen materialen en/of toestellen in de sportzaal op te slaan of op te bergen;
d. Les te geven buiten verenigingsverband en/of schoolverband;
e. Publiciteitsborden aan te brengen.

Art. 15 Wordt een wedstrijd geschorst of vroegtijdig stopgezet, dan begeven de spelers zich
onmiddellijk naar de kleedkamers.

Art. 16 De sportclubs, groeperingen en verenigingen zullen er zorg voor dragen, dat:
a. Hun leden steeds begeleid zijn door een verantwoordelijke afgevaardigde;
b. Gepaste maatregelen worden getroffen opdat hun leden zich tijdens de aanwezigheid in de
sporthal of één van de aanhorigheden steeds welvoeglijk gedragen. Onbetamelijke gedrag
en/of kledij worden niet geduld.
c. De toeschouwers voor de wedstrijden plaats nemen op de voor hen voorziene plaatsen.
Tijdens de trainingen worden geen toeschouwers toegelaten op de sportvloer.
d. De activiteiten vijf minuten vóór het voorziene tijdstip te beëindigen teneinde de volgende
gebruiker tijdig te kunnen laten beginnen.

Art. 17 Uit de sporthal worden verwijderd:
a. Personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf of anderen
in gevaar brengen;

b. Personen die handelen in strijd met onderhavig, reglement of die de aanwijzingen van het
toezichthoudend personeel niet opvolgen;
c. Personen die kennelijk onder invloed van de drank zijn, zelfs indien ze een geldig
toegangsbewijs hebben bekomen;
d. Alle huisdieren

Art. 18 De leden van het College van Burgemeester en Schepenen en hun afgevaardigde(n)
hebben steeds het recht toezicht uit te oefenen in alle lokalen en alle aanhorigheden van de
sporthal. Zij hebben het recht uit het gebouw te verwijderen of te doen verwijderen door een
beroep op de politie, alle personen (spelers of toeschouwers) die handelen in strijd met
onderhavig reglement, in strijd met het politiereglement op het gebruik van de gemeentelijke
sporthal of die de aanwijzingen van het personeel negeren. Het College van Burgemeester en
Schepenen kan een toegangsverbod voor een bepaalde periode opleggen ten overstaan van de
in vorige paragraaf vermelde personen.

Art. 19 De leden van de clubs en verenigingen zowel als de particulieren zullen zich strikt
houden aan de bepalingen van huidig reglement.
Een exemplaar van het reglement ligt ter inzage in de sporthal.
De clubs en verenigingen, die gebruik wensen te maken van de sporthal, ontvangen twee
exemplaren van het reglement: bij het indienen van de eerste aanvraag tot gebruik van de
sportzaal wordt één exemplaar voor kennisneming en akkoord ondertekend teruggezonden.

Art. 20 Voor de goede uitvoering van de verbintenis kan het College van Burgemeester en
Schepenen iedere club of vereniging een borgsom laten betalen, die zonder verdere
formaliteiten kan worden aangewend tot gehele of gedeeltelijke dekking van de door de
betrokken club of vereniging of hun leden toegebrachte schade aan de sporthal, de
aanhorigheden en sportuitrusting.

Art. 21 Dit reglement wordt onmiddellijk van kracht. Gevallen niet voorzien in onderhavig
reglement behoren tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen met
de Raad van Bestuur als adviesorgaan

Goedgekeurd door de gemeenteraad van Ieper in zitting van 12 Juli 1983

