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Artikel 1: Doelstelling – Eigendom – Bestemming
De sportzaal en de polyvalente zaal zijn bestemd voor de organisatie van sportactiviteiten en
sportevenementen voor alle leeftijdsgroepen en op alle niveaus.
De sporthal is eigendom van de gemeente Kortenaken en staat onder het dagelijks beheer van
het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).
De sporthal kan uitsluitend gebruikt worden voor sportdoeleinden. Zonder toestemming van het
AGB mag de gebruiker aan de zaal geen andere bestemming geven.
Het AGB stelt tegen betaling de speelvelden in de sporthal ter beschikking van de verenigingen,
scholen en individuele personen. Hierbij zal voorrang verleend worden aan verenigingen,
scholen en inwoners van Kortenaken.
Artikel 2: Wie – wat – waar – wanneer

Sporthal Kortenaken
Grote Vreunte 57 B/0101
3473 Waanrode
tel.:

011 49 00 30

Openingsuren: Afhankelijk van aanvragen
en i.f.v. bezettingsgraad
Wat:

Sportieve activiteiten

Sportvelden: Basketbal

1 hoofdveld

15m x 28m

Korfbal

1 hoofdveld

20m x 40m

Tennis

1 hoofdveld

23,77m x 10,79m

Zaalvoetbal/ Handbal

1 hoofdveld

20m x 40m

Volleybal

3 velden

9m x 18m

Badminton

7 velden

6,10m x 13,40m

incl. alle nodige verankeringen, doelen, palen, netten, grondbussen, belijning
Wie:

Sportclubs, scholen, verenigingen, adviesraden, individuele sporters, gemeentediensten, …

Inbegrepen: Groot sport specifiek materiaal, kleedkamers
elektronisch scorebord
m²:

Sportzaal:

44m x 24m

vrije hoogte: 7,5m

1056 m²
zaaldeel 1: 352 m²
zaaldeel 2: 352 m²
zaaldeel 3: 352 m²
Sportvloer: Pulastic Classic 90 Eco
Zaaldelen gescheiden door elektrisch ophijsbare scheidingswanden
Polyvalente zaal:
Tribune:

12,5m x 12,5m

vrije hoogte: 4m

Kanteltribunes: 8 stuks voor 192 zitplaatsen

156,25m²
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Bergingen:
Kleedkamers:

Manueel bediende verschuifbare aan een rail opgehangen netten
6 grote kleedkamers: 21,6 m²/kleedkamer
3 kleine kleedkamers: 9,5 m²/kleedkamer

Sanitaire
voorzieningen:

vrouwen: 3 toiletten dames
1 toilet dames mindervaliden
mannen: 2 urinoirs mannen
1 toilet mannen
1 toilet mannen mindervaliden

Cafetaria:

294,6 m²
terras: 75,1 m²

Artikel 3: Aanvraag zaalgebruik
De aanvraag tot het gebruik van de sportzaal en de polyvalente zaal van de gemeente
Kortenaken moeten schriftelijk of per email worden ingediend bij het AGB via de
gemeentelijke sportdienst en dit min. 1 maand en max. 12 maanden op voorhand.
Jaarreservaties, voor de periode van juli tot juni, gebeuren tijdens de maand mei/juni. In
uitzonderlijke gevallen kan op deze termijn een uitzondering worden toegestaan door het
directiecomité van het AGB na advies van de sportraad.
De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de gemeente. De uiteindelijke toewijzing van de
zalen gebeurt, na advies van de sportraad, door het directiecomité van het AGB.
In uitzonderlijke omstandigheden (handelingen van openbaar gezag: verkiezingen,
rampgevallen, veiligheid, hygiëne, geval van overmacht) kan het AGB de zalen opeisen en
eventuele reservaties teniet doen zonder hierbij een vergoeding te betalen aan de
benadeelde(n).
Artikel 4: Toelating zaalgebruik
Bij jaarreservaties worden volgende vuistregels toegepast:
1. Eigen organisaties van gemeentebestuur en sportraad (incl. SVS – Bloso – Sportregio
Getevallei)
2. Groepssporten van sportverenigingen, aangesloten bij de sportraad
3. Competitiewedstrijden in groepsverband
4. Groepssporten van verenigingen niet aangesloten bij de sportraad
5. Individuelen in groepsverband
6. Individuelen
Andere principes:
- Tijdens de gewone lesuren en lesdagen hebben de scholen van de eigen gemeente
voorrang
- Verenigingen en inwoners van Kortenaken hebben voorrang op de anderen (zie
artikel 1)
- Reservaties op lange termijn hebben voorrang op dagreservaties
Een toezegging is definitief, tenzij in gevallen van overmacht.
Dagreservaties:
Voor losse aanvragen dient er contact opgenomen te worden met de sportdienst. Indien de
gevraagde ruimte vrij is, kan deze aanvraag onmiddellijk ingewilligd worden.
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Jaarreservaties:
Elk jaar in de loop van de maand mei/juni dient elke sportvereniging haar aanvraag voor zaalen/of terreingebruik voor het daaropvolgend sportjaar volledig te hernieuwen. Zij hebben
voorrang voor zaalgebruik op de uren waarop zij de sportzaal of de polyvalente zaal het
voorgaande jaar reeds gebruikten. Bij conflicten wordt er naar de vuistregels verwezen.
Grote sportieve evenementen (tornooien e.d.) voor het volgend kalenderjaar, dienen dan ook
gemeld te worden.
De Kortenaakse sportbeoefenaars, leden van een erkende Kortenaakse vereniging, die als
gevolg van een fusie met een andere Kortenaakse sportclub of splitsing een andere naam
krijgen, mogen het recht van het oorspronkelijk zaalgebruik niet verliezen.
Artikel 5: wijziging, intrekken, opzeggen van een aanvraag
Het Directiecomité van het AGB heeft het recht de verleende toelating tot gebruik van
gemeentelijke sportzaal of polyvalente zaal te wijzigen of in te trekken in volgende
uitzonderlijke gevallen:
 Indien onderhouds- en/of herstellingswerken worden uitgevoerd
 indien de gebruiker de gebruiksregeling niet naleeft (wanbetaling)
 indien de gebruiker de bepalingen en richtlijnen betreffende het gebruik van de
sporthal overtreedt – in dit geval blijft de verplichting tot het betalen van de
gebruikersvergoeding.
Annulaties dienen minimum 1 week voor de geplande activiteit doorgegeven te worden aan de
sportdienst. Zoniet dient de vooropgestelde retributie effectief betaald te worden.
In gevallen van heirkracht kan het directiecomité van het AGB beslissen tot andere
terugbetaling.
Het 3x niet afzeggen van de gereserveerde ruimte kan leiden tot geen recht meer op verder
gebruik.
Artikel 6: Gebruikersvergoeding
De gebruikers moeten een vergoeding betalen op basis van de tarieven vastgesteld door de
raad van beheer van het AGB. (retributiereglement zie bijlage)
Voor gebruikers zal de verschuldigde huurprijs verrekend worden per kwartaal via factuur te
tellen vanaf 1 jan 2015.
Niet of laattijdige betalingen kunnen leiden tot uitsluiting van de sporthal. De uitsluiting kan
tijdelijk of definitief zijn.
De minimale huurtijd van de sporthal bedraagt 1 uur, te verlengen met schijven van 30 min. De
huurtijd omvat ook de tijd voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen. De gebruiker
houdt bijgevolge in voorkomend geval rekening hiermee en stopt de activiteiten eerder dan het
eindtijdstip. Indien men langer doorspeelt dan voorzien, wordt automatisch 30 min meer
aangerekend (uitzondering: bij competitiewedstrijden worden verlengingen niet extra
aangerekend). Indien dit gebeurt, vervalt de optie van de volgende huurder automatisch.
In uitzonderlijke gevallen mogen de toegewezen uren mits verwittiging aan de sportdienst
doorgegeven worden aan een andere vereniging of particulier. Onder geen enkel beding mag de
zaal onderverhuurd worden. Inbreuken op onderverhuring betekenen een schorsing van één
jaar.
Artikel 7: Controle op zaalgebruik
Het AGB en/of zijn afgevaardigden behouden zich het recht voor op elk ogenblik toezicht uit te
oefenen op de gemeentelijke gebouwen en terreinen. Bij inbreuken op dit reglement wordt
het AGB ingelicht en zijn enkel zij bevoegd voor eventuele straffen uit te spreken.
Artikel 8: Beschikbaarheid – Toegang infrastructuur
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Het huren van de sporthal houdt tevens het gebruik in van de kleedkamers, de douches en de
toiletten. De sporters kunnen een kwartier voor aanvang van het hun toegewezen uur de
kleedkamers betreden.
Indien de zaalwachter een sleutel meegeeft met een gebruiker, mag deze een waarborg vragen
in de vorm van persoonlijke bezittingen.
Dertig minuten na het beëindigen van de sportactiviteit moeten de kleedkamers verlaten
worden. De kleedkamers moeten goed afgesloten worden; het overtollige water in de
kleedruimte moet worden afgetrokken met de daarvoor voorziene trekker. Na het
binnenbrengen van de sleutel krijgt men de waarborg terug.
Artikel 9: Openingsuren
De sporthal is open naargelang de bezettingsgraad. Binnen deze tijdspanne is de zaal ter
beschikking voor sportactiviteiten, tenzij anders is beslist door het AGB.
De minimum openingsuren van de cafetaria worden eveneens mee bepaald in de
overeenkomst met de concessionaris.
Artikel 10: Verantwoordelijkheid van de gebruiker(s) - bezoekers
Voor iedere activiteit duidt de gebruiker een afgevaardigde aan die de volledige
verantwoordelijkheid draagt voor het verloop van de activiteit of reeks van activiteiten.
De gebruiker is verantwoordelijk:
- voor alle mogelijke schade, behalve alle mogelijke brandschade ten gevolge van falen
van technologische systemen, toegebracht aan de accommodatie door de gebruiker,
gedurende de huurtijd. De vastgestelde schade dient door de gebruiker op verzoek van
het AGB integraal te worden vergoed.
- Voor eventuele lichamelijke en/ of stoffelijke schade n.a.v. de toegestane activiteiten
en/ of het toegestane zaalgebruik.
Gebruikers en bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid.
Het AGB is niet verantwoordelijk:
- Voor persoonlijke ongevallen.
- Voor diefstal, verlies van persoonlijke bezittingen of beschadigingen aan materieel.
De verenigingen moeten verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid van hun vereniging
voor ongevallen of schade die hun leden aan derden zouden veroorzaken. Bij wedstrijden zijn
verenigingen tevens verantwoordelijk voor de schade, toegebracht door de op bezoek zijnde
vereniging en haar leden, alsmede door de eventueel toegelaten toeschouwers.
De huurder engageert zich om hinder naar derden toe, in het bijzonder ten aanzien van de
buurtbewoners tot een minimum te beperken. Buiten de sporthal geldt het algemeen
politiereglement.
Iedere bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de door hem/ haar aangerichte schade aan
materialen of lokalen.
Artikel 11: Beschadigingen
De gebruiker is verplicht de sporthal, bijhorende lokalen en inboedel van schade te vrijwaren/
Eventuele beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden.
De zaalwachter doet na elke activiteit een rondgang ter controle van beschadigingen.
De daartoe beschikbare meldingsformulieren zijn beschikbaar in de sporthal en worden
overgemaakt aan de gemeentelijke sportdienst. Eventuele herstellingen gebeuren vanwege het
AGB indien geen derden verantwoordelijk zijn voor de aangerichte schade. Indien de schade
werd aangebracht door de gebruiker(s), worden de kosten hieraan verbonden doorgespeeld
naar de gebruiker(s).
Voor het berekenen van schadegevallen zal, indien nodig, steeds een officiële offerte gevraagd
worden bij een deskundige firma.
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De gebruikers worden hiervan asap op de hoogte gebracht via een PV, opgesteld door de
technische dienst.
Niet-vereffende rekeningen ontnemen de gebruikers het recht op nieuw gebruik.
Artikel 12: Verontreiniging
De sportzaal en de polyvalente zaal mogen alleen worden betreden op sokken of op
sportschoenen met non-marking zolen die geen strepen achter laten op de vloer. Het betreden
van de zaal met straatschoeisel en/of zaalsportschoenen die reeds als straatschoeisel werden
gebruikt, is verboden. De zaalwachter zal hierop controle uitvoeren.
Het publiek mag zich uitsluitend begeven op de voor publiek bestemde ruimte in de sportzaal
of polyvalente zaal.
Er mag/ mogen:
- geen glaswerk/ drank mee in de zaal genomen worden. Uitzondering wordt gemaakt
voor water of specifieke sportdrank (in plastic flessen) dat wordt gegeven ter
verfrissing van de spelers tijdens een wedstrijd of sportactiviteit. Gas houdende
dranken zijn verboden.
- geen voedsel genuttigd worden in de sportzaal of de polyvalente zaal.
- niet gerookt worden in het ganse gebouw.
- de technische ruimte niet betreden worden.
- geen dieren toegelaten worden in de sporthal met uitzondering van
begeleidingshonden.
- Kennisgevingen, affiches of aankondigingen van welke aard dan ook in de sporthal
opgehangen worden op de daar voorziene ruimte. Promotie voor privé-of politieke
initiatieven zijn verboden in de sporthal.
- Geen fietsen gestald worden in de gangen, inkomhal, … van de sporthal. Zaalwachter
doet hierop controle.
Het is verboden afval of voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen in de toiletten te
werpen, de installaties te besmeuren, opschriften of inkervingen aan te brengen, kranen en
sproeiers los te maken of te beschadigen.
Artikel 13: Energiebesparende maatregelen
Verwarming: de aanwezige temperatuurregelaars voor de verwarming worden uitsluitend door
het gemeentepersoneel bediend. (Niet naleven van deze richtlijnen brengt een verhoging van
de energiekost mee en dus ook verhoging van de huurprijzen.)
Artikel 14: Handhaving orde
Bij het begin en einde van de activiteiten en/of bij groepswisselingen zorgt de gebruiker voor
voldoende toezicht aan de ingang van de sporthal en aan de kleedkamers. Bij het beëindigen
van de activiteiten zorgt de gebruiker ervoor dat de zaal of het terrein volledig in orde
gebracht wordt voor de volgende gebruiker.
Onbetamelijk gedrag en onzedelijke kledij worden niet geduld.
Uit de sporthal worden verwijderd:
- Personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of
anderen in gevaar brengen.
- Personen die tekenen van dronkenschap vertonen of onder invloed zijn van drugs of
andere verdovende middelen.
Personen die de bepalingen, opgenomen in dit reglement, overtreden, worden verzocht de
sporthal te verlaten. De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden ingeval
van weerspannigheid.
Artikel 15: Gebruik van toestellen

Gemeente KORTENAKEN

Gebruikersreglement SPORTHAL

(goedgekeurd door RvB AGB 2706/2013)
g

(gewijzigd door RvB AGB 26/02/2015)

Toestellen mogen enkel gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn. Toestellen worden door de
gebruiker klaargezet en na gebruik op de daartoe bestemde plaats weer opgeborgen.
De zaalwachter zal toezien en indien nodig een handje toesteken.
Artikel 16: Handel
Het is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van het AGB in de sporthal en op de
terreinen van de gemeente welke rond de sporthal liggen, handel te drijven.
Artikel 17: Veiligheid, Gezondheid
Elke gebruiker/ vereniging dient zelf in te staan voor EHBO-materiaal wanneer ze de zaal
gebruiken. In geen enkele ruimte van de sporthal mogen voor, tijdens of na de activiteiten de
nooduitgangen en uitgangen worden afgesloten.
Er dient steeds een toegangsweg tot de infrastructuur te worden vrijgehouden voor de
hulpdiensten.
Er is een AED-toestel aanwezig aan de sporthal dat door elke gebruiker gehanteerd mag worden
indien nodig.
Artikel 18: Slotbepalingen
Iedere bezoeker/ gebruiker/ vereniging wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht
het na te leven. Het reglement hangt uit op een duidelijk zichtbare plaats in de sporthal. Bij
betreding van de sporthal gelden alle bepalingen opgenomen in dit reglement.
Dit reglement kan door het AGB worden aangepast, na advies van de sportraad. Voor alle
afspraken en/of regelingen die getroffen moeten worden buiten het reglement evenals bij
betwistingen en geschillen, is het AGB bevoegd.
Dit reglement treedt in werking, na goedkeuring door de raad van beheer van het AGB.

