GEMEENTE
UKKEL
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE SPORTCENTRA

INLEIDING

Art

1.

Het onderhavige reglement is van toepassing in de Ukkelse sportcentra.
Deze versie annuleert en vervangt vroegere versies.
Dit reglement is bestemd voor alle personen die het complex op welke manier dan ook
gebruiken, als spelers of als bezoeker.
Dit reglement zal uitgehangen worden aan de valven en er wordt vanuit gegaan dat iedereen
er kennis van heeft genomen en alle bepalingen ervan zal naleven.

TOELATINGSAANVRAAG
Att2.

Voor de bezetting van de zalen is de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist en de bezettingsuren, opgesteld door het college na advies
van de Sportdienst, moeten strikt nageleefd worden.

Art 3.

De bezettingstoelating is eveneens onderworpen aan de betaling van een deelname in de
werkingskosten van de complexen.
Deze voorwaarden zijn opgenomen in het reglement betreffende de bezettingsvergoedingen.

Art 4.

Bezettingsaanvragen moeten opgestuurd worden naar de Sportdienst: Beeckmanstraat 87 te
1 180 Ukkel of sport@ukkel.brussels

Aanvragen voor permanente bezettingen - regelmatige wekelijkse bezettingen of deelname
aan een officieel kampioenschap van het volgende seizoen - moeten zo vroeg mogelijk
ingediend worden en in ieder geval voor de maand mei van het vorige seizoen.
Na deze vervaldatum en in de loop van het seizoen worden reserveringen aanvaard naargelang de uren die nog beschikbaar zijn naast de kampioenschappen van allerlei disciplines
en de voorziene wekelijkse bezettingen.
De planning wordt op voorhand uitgehangen aan de valven en er kan gereserveerd worden
voor de nog beschikbare uren.
B

EZETTI NGSVOORWAARD EN

Art

5.

De sportzalen zijn in principe open van 8 tot 23 uur. De zalen zijn toegankelijk met de nodige
toelatingen en op de bezettingsuren, vastgelegd door het college van burgemeester en
schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om dit rooster te wijzigen indien
dit vereist is voor de werking of het beheer van het complex.

Art 6.

De bezetter mag de toegekende zalen enkel gebruiken voor de toegelaten activiteiten en
mag de toegekende bezettingsduur niet op eigen initiatief wijzigen.
De bezetter mag enkel gebruik maken van de aan hem toegewezen sportruimte (zie artikels
22, 23 en 24) en alle andere ruimtes zijn uitgesloten.

ê1117.

De houder van een bezettingstoelating van een sportruimte mag deze toelating niet overdragen aan andere personen of groepen zonder de toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Art 8.

De toekenning van de zaal gebeurt op basis van de data die de clubs hebben meegedeeld
en die door het college van burgemeester en schepenen aanvaard werden.
De vergoeding aan de gemeente is verschuldigd voor alle toegekende aanvragen.

AANSPRAKELIJKHEID
Art 9.

De bezetter van de sportcomplexen moet zijn burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid
ten opzichte van derden en de gemeente laten dekken door een verzekeringspolis. Voor elke
bezetting moet hij het bewijs hiervan leveren.

Art

De bezetter van de complexen is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan derden, natuurlijke personen en elke (private of openbare) rechtspersoon. Hrlzal bovendien elke schade op
zich nemen die veroozaakt zou zijn door een persoon onder zijn verantwoordelijkheid.

10.

Art.

1 1.

Hij moet zijn verplichtingen naleven die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten,
incl. het beoefenen van de sport. Hij moet meer bepaald instaan voor de betaling van
belastingen, auteursrechten en andere vergoedingen die verschuldigd zouden zljn.
Clubs die muziek laten afspelen tijdens hun activiteiten, moeten zorgen voor de betaling van
de billijke vergoedingen van SABAM.

Art 12,

Personen of groepen die sportlokalen gebruiken, zijn tijdens de bezettingsduur verantwoordelijk voor alle veroorzaakte schade aan zowel de lokalen zelf als aan de aanhorigheden en
de uitrusting.
Elke veroorzaakte schade moet integraal vergoed worden door de groep of de verantWoordelijke persoon/personen, onverminderd de administratieve sancties die opgelegd
2ouden kunnen worden door de sanctionerende ambtenaar van de gemeente Ukkel.

Art.

13.

De gemeente is niet aansprakelijk in geval van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen of materiaal van groepen of personen die de complexen gebruiken.

Att 14.

Om ongevallen en verdere beschadiging van materiaal te vermijden moet elke gebruiker de
Sportdienst zo snel mogelijk veruvittigen indien hij gebreken aan de uitrusting vaststelt.

Art

De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor materiaal dat zij

15.

- met een voorafgaande

toelating - eventueel zelf !n de sportlokalen brengen.

Art

16.

lndien een club of een gebruiker de sportzaal verlaat en er geen onmiddellijke bezetting
volgt, moet de verlichting uitgeschakeld worden en de poort en/of de deur afgesloten worden
met de middelen die ter beschikking werden gesteld.
Hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden in geval van een ongeoorloofde bezetting of
een ongeval, voorvloeiend uit het niet goed hebben afgesloten van deze lokalen.

fuft. 17.

Groepen die de zalen gebruiken, moeten een persoon aanstellen die ten opzichte van de
Sportdienst verantwoordelijk is voor de toepassing van het onderhavige reglement en de
naleving van mogelijke instructies en aanbevelingen van elke bevoegde persoon.

TOEGANG
Art

18.

ln de sportruimtes mogen enkel propere schoenen met vlakke zolen gebruikt worden (geen
studs of spikes) die geen sporen op de vloer achterlaten.

Op de tatami's van de dojo's mag enkel op kousen of blootvoets gelopen worden. Elke
andere manier is verboden.

Art

19.

De sportruimtes zijn enkel toegankelijk voor de personen wier aanwezigheid noodzakelijk is
voor het goede verloop van de trainingen en de competities.

Begeleiders - als dan niet lid van de sportclub of gewoon als toeschouwer - moeten op de
tribunes blijven, in de cafetaria of op een welbepaalde plaats die in samenspraak met de
Sportdienst werd vastgelegd
lndien begeleiders uitzonderlijk toegelaten zijn in een zaal, vallen zij onder de volledige
verantwoordelijkheid van de club die hen heeft toegelaten en ztj moeten door de club
omkaderd worden.
Art

20.

De gebruikers van sportruimtes mogen zich enkel aan- of uitkleden in de lokalen die hiervoor
voorzien werden.
lndien meerdere clubs gel'rjktijdig dezelfde kleedkamer bezetten, moeten de verantwoordelijken kledij en andere zaken groeperen om andere sporters in de kleedkamer niet te
hinderen.

Att21.

Elke groep is eveneens verantwoordelijk - via een aangestelde - voor het goede gebruik van
kleedkamers en douches en voor de naleving van het onderhavige reglement door
bezoekende clubs.

Art22.

De bezettingstoelating van sportlokalen omvat eveneens de toelating om - volgens de
bezettingstabel - de nodige kleedkamers en douches te gebruiken, en dit enkel voor de tijd
die hier strikt noodzakelijk voor is, meer bepaald max. een half uur voor en een half uur na
de duur van de activiteit (zie artikel 6).

Art

23.

Art24.

Bezetters van sportlokalen mogen activiteiten van andere personen of groepen niet hinderen. Ze zullen erover waken enkel de toegekende sportruimte te gebruiken en de eigen
activiteiten te starten en te stoppen op de vooziene uren, incl. de opstelling en de opberging
van materiaal.
Ze zullen er eveneens voor zorgen dat de kleedkamers en douches vrijgemaakt worden
binnen de termijnen, voorzien in artikel 22 (zie artikel 6).
"

Atl25.

Gebruikers vah de zalen moeten volgens de gegeven richtlijnen zorgen voor de opstelling
van het nodige materiaal en voor de opberging hiervan op de voorziene plaatsen. Dit moet
gebeuren binnen de aan de club toegekende uren en niet na het einduur van de activiteit.
De aangestelde verantwoordelijke van de club moet waken over het goede verloop van deze
handelingen en moet eryoor zorgen dat materiaal niet over de vloer voortgeduwd noch
voortgesleept wordt om elke beschadiqinq aan de vloerbekledinq te vermiiden.
Sportgroepen die sportruimtes mogen gebruiken, mogen eveneens een toegangsrecht innen
voor officiële ontmoetingen of manifestaties die ze er organiseren.
De clubs moeten zorgen voor de betaling van elke belasting die van toepassing is op de
verkoop van tickets.

SANCTIES

Art

26.

Art27.

ln geval van niet-naleving van het onderhavige reglement of de gegeven instructies kan het
college van burgemeester en schepenen de toegekende toelating intrekken en de bezetter of
de club een tijdelijke of definitieve uitsluiting opleggen.
Personen, spelers of bezoekers die door hun gedrag de goede werking van het complex
verstoren, kunnen eveneens uitgezet worden en kunnen een tijdelijk of definitief verbod
opgelegd krijgen om het complex te betreden.
lndien een persoon of een club het onderhavige reglement niet naleeft, kan bovendien een
administratieve boete opgelegd worden.

ALLERLEI

fuft28.
Art

29.

Het onderhavige reglement is van toepassing op elke terugkerende of uitzonderlijke bezetting van zalen.
Bijkomende modaliteiten kunnen indien nodig per brief meegedeeld worden.

Het gebruik van de lokalen door individuele, niet-georganiseerde sporters kan toegelaten
worden door het college van burgemeester en schepenen dat het bedrag van de bezettingsvergoeding zal vastleggen.

Art 30.

Zonder een uitdrukkelijke toelating mogen er geen affiches opgehangen worden aan muren,
deuren en ramen. Er zrln verschillende uithangborden besctriknaai voor de clubs en de
gebruikers.
Voor deze borden is geen voorafgaande toelating vereist maar het college van burgemeester
en schepenen heeft echter het recht om ongepaste aankondigingen te vénrvijderen.

Art 31.

Bezwaren moeten overgemaakt worden aan de Sportdienst van de gemeente Ukkel.

Art 32.

Elk geschil of geval dat niet in het onderhavige reglement voorzien is, zal onderzocht en
behandeld worden door het college van burgemeester en schepenen.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2016.
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