Huishoudelijk reglement van Sporthal De Kouter, Ichtegemstraat 2 B te Kortemark

1. Het is verboden de sportzalen te betreden met
a. Zwarte of vuile zolen
b. Frisdrank in glas en alcoholische dranken
c. Kauwgum en eetwaren
2. De sportzalen mogen enkel betreden worden met blote voeten of met aangepaste, propere sportschoenen
vrij van zand, met non-marking zolen. Wie met gewone schoenen de sportvloer wil betreden, dient
schoenovertrekjes aan te trekken die beschikbaar zijn bij de ingang van de sportzalen. Na gebruik dienen de
overtrekjes in de daartoe bestemde box gedeponeerd te worden. Naaldhakken zijn verboden in de
sportzalen.
Sportschoenen die reeds gedragen worden bij aankomst zijn verboden in de sportzalen. Het indoor
sportschoeisel moet in de kleedkamer aangetrokken worden.
De toezichter is gemachtigd de toegang tot de sportvloeren te verbieden bij gebruik van onaangepast
schoeisel.
3. Het is verboden eetwaren mee te nemen in de sportzalen.
Enkel water, frisdranken of sportdrank in plastieken flessen zijn toegelaten in de sporthal (behalve in de
cafetaria). Frisdranken in glas en alcoholische dranken zijn verboden.
4. Het plaatsen en het wegnemen van de sporttoestellen en materiaal op het gehuurde terrein moet gebeuren
binnen de uren die aan de gebruikers werden toegewezen. Hou er dus rekening mee dat het terrein volledig
vrij is voor de volgende gebruiker wanneer u de training of activiteit eindigt. Alle materialen dienen na
gebruik steeds weggeborgen te worden, tenzij toestemming van de sportfunctionaris verkregen is.
5. De berging van de gebruikte sportzaal moet door iedere gebruiker steeds op orde gehouden of geplaatst
worden.
6. Spuiten met drank is verboden op de sportvloer, de gangen en in de kleedkamers. De schoonmaakkosten
worden verhaald op wie de schade veroorzaakte.
7. Dieren worden niet toegelaten in de sporthal vanaf de dubbele deur tussen de hall en de gang van de
sporthal. Enkel blindengeleidehonden vormen hierop een uitzondering voor wat betreft de gang van de
sporthal.
8. Er geldt een algemeen rookverbod in de sporthal, cafetaria, kleedkamers en gangen.
9. Toeschouwers mogen de sportvloer in zaal 1 niet betreden zonder schoenovertrekken en moeten de
wedstrijd volgen vanaf de tribunes.
10. Sportzaal 2 mag niet betreden worden door toeschouwers. Enkel de deelnemers van de activiteiten,
officiëlen, trainers, verzorgers mogen de sportvloer betreden, mits het dragen van schoenovertrekken of van
propere non-marking sportschoenen.
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11. Er mogen geen kaders, spandoeken, reclameborden geplaatst worden zonder toelating van het college der
burgemeester en schepenen. Aan het infobord in de hall mogen enkel sportactiviteiten of speciaal toegelaten
gemeentelijke info gehangen worden.
12. De bewaking op de goede orde en naleving van dit reglement wordt toevertrouwd aan de zaalwachters of
ander gemachtigden vanuit het gemeentebestuur. Elke klacht of onregelmatigheid wordt aan de
sportfunctionaris en het gemeentebestuur gemeld.
13. Gelieve geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de sporthal. Het gemeentebestuur draagt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele schade, diefstal of verlies.
14. De kleedkamers zullen als volgt ter beschikking gesteld worden:
a. 15’ voor de aanvang van de training of de les
60’ voor de aanvang van een competitiewedstrijd
b. 15’ na het einde van een training of les
30’ na het einde van een competitiewedstrijd
15. Er wordt een correcte houding van iedere gebruiker en bezoeker geëist. De toegang kan geweigerd worden
aan personen van wie het gedrag opspraak verwekt, die inbreuken plegen tegen dit huishoudelijk reglement
of die in kennelijk dronken toestand verkeren.
16. Bij beschadiging van materieel, gebouwen of installaties door gebruikers of bezoekers worden deze
verantwoordelijk gesteld en zal schadevergoeding geëist worden.
17. Autopeds en skeelers zijn verboden in de sporthal. Het is verboden met de bal te spelen in de gang.
18. De opkuis is ten laste van de organisatie, gebruiker.
De gebruikte ruimten moeten in opgeruimde en nette toestand worden achtergelaten. Papier, PMD en ander
afval moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. Onder geen enkele voorwaarde
mag het afval onopgeruimd blijven liggen.
19. Indien via het infopaneel één of meerdere kleedkamers zijn toegewezen aan de gebruiker, mogen enkel die
respectievelijke kleedkamer of kleedkamers gebruikt worden door de gebruiker.
Wanneer de kleedkamers ontoereikend zijn om aan iedere ploeg een afzonderlijke kleedkamer toe te wijzen,
kan in dezelfde ruimte twee of meerdere ploegen ondergebracht worden.
20. Wanneer problemen of onregelmatigheden vastgesteld worden in de kleedkamer, dienen deze gemeld te
worden aan de sportdienst.
21. De nooddeuren dienen als nooduitgang en mogen niet als in- of uitgang gebruikt worden.
22. Het is verboden om op de reling van de sportzaal 2 plaats te nemen. Het is ook verboden om over de reling
van de sportzaal 2 te klimmen.
23. Alle uitgehangen pictogrammen dienen gerespecteerd te worden.
24. Elke betreder van de sporthal wordt verondersteld het huishoudelijk reglement te kennen en toe te passen.
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