REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTHAL WERVIKHOVE.
I

Toepassingsgebied

ARTIKEL 1:
Dit reglement is van toepassing op de tennisinfrastructuur, Wervikhovestraat,
8800 Roeselare.
II

Beheer

ARTIKEL 2:
De infrastructuur wordt beheerd door de raad van bestuur van de vzw RISTA.
III

Reservatie en facturatie

ARTIKEL 3:
De raad van bestuur van de vzw RISTA bepaalt de prijzen en de gebruiksmodaliteiten van
de infrastructuur.
ARTIKEL 4:
De raad van bestuur van de vzw RISTA kan in volgende gevallen afwijkingen toestaan op de
geldende tarieven:
- bij sportpromotionele activiteiten van de Stedelijke Sportdienst en van de Stedelijke
Raad voor Sportbeleid.
- bij sportactiviteiten door het stadspersoneel.
ARTIKEL 5:
Alle reservaties en wijzigingen aan reservaties van de sportzalen en de kleedkamers moeten
vooraf en schriftelijk aangevraagd worden bij de raad van bestuur van de vzw RISTA.
ARTIKEL 6:
De raad van bestuur van de vzw RISTA stelt een uurrooster voor het gebruik van de
infrastructuur.
Bij het toekennen van de gebruiksuren wordt prioriteit verleend aan de leden.
Wedstrijden ( competitie, interclub en tornooien) hebben altijd voorrang. Toegekende uren
kunnen worden ingetrokken.
ARTIKEL 7:
De sportinfrastructuur kan worden gereserveerd tijdens de weekdagen en tijdens de
weekends van 7.00 uur tot 24.00 uur.
De raad van bestuur van de vzw RISTA kan afwijkingen toestaan op de openings- en
sluitingsregeling.
ARTIKEL 8:
De infrastructuur mag door de gebruiker niet worden onderverhuurd of aan anderen (nietleden) in gebruik worden gegeven.
ARTIKEL 9:
De verschuldigde gebruiksgelden voor het gebruik van de infrastructuur dienen vooraf te
worden vereffend.

IV

Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 10:
Er wordt geen toegang tot de infrastructuur verleend aan scholen, jeugdgroepen of
jeugdploegen zonder begeleiding door een leraar, trainer, meerderjarige groeps- of
ploegafgevaardigde.
ARTIKEL 11:
Het in de toelating vermelde tijdschema dient strikt te worden gerespecteerd. De gebruiker
heeft onder geen enkel beding recht op verlenging van de toegestane tijdsduur.
ARTIKEL 12:
De verantwoordelijke toezichthouder kan de gebruikers verplichten om de zalen en de
deelterreinen te ontruimen vóór het toegekende einduur om de terreinen speelklaar te maken
voor een andere sporttak of gebruiker.
ARTIKEL 13:
De sportbeoefenaars in de sportinfrastructuur hebben het recht om een kleedkamer en de
bijhorende voorzieningen (toiletten en wasruimtes) te gebruiken. De toewijzing van de
kleedkamers gebeurt door de verantwoordelijke toezichthouder.
ARTIKEL 14:
De kleedkamer moet ten laatste een half uur na de gebruikstijd worden ontruimd. Bij een
drukke bezetting van de sportinfrastructuur kan de verantwoordelijke toezichthouder de
tijdsduur voor het gebruik van de kleedkamer beperken.
ARTIKEL 15:
Tijdens het gebruik van de infrastructuur hebben de gebruikers het recht om gebruik te
maken van de aanwezige terreinuitrusting nodig voor het beoefenen van de desbetreffende
sporttak. De gebruikers dienen echter zelf te zorgen voor de nodige spelattributen om te
sporten zoals ballen, shuttles, raketten, paletten,…
ARTIKEL 16:
De gebruikers moeten de sportinfrastructuur en het ter beschikking gestelde materiaal
overeenkomstig hun bestemming gebruiken. De gebruikers zijn aansprakelijk voor elke
schade die door onaangepast gebruik wordt veroorzaakt aan de infrastructuur en aan de
aanwezige materialen en installaties. De herstellingskosten zullen worden teruggevorderd
van de veroorzaker van de schade.
ARTIKEL 17:
Na gebruik dient de infrastructuur in ordelijke toestand te worden achtergelaten en moeten
de eigen materialen worden opgeruimd en ordelijk worden opgeborgen in de bijhorende
bergingen als hiervoor toestemming werd verleend.
ARTIKEL 18:
Het is strikt verboden:
- de sportvloeren te betreden met eender welk schoeisel dat reeds buiten als sport- of
straatschoeisel werd gebruikt.
- de sportvloeren te betreden met sportschoeisel dat strepen nalaat op de diverse
speciale sportvloeren.
- hars en andere producten die de sportinfrastructuur bevuilen en moeilijk te
verwijderen zijn, te gebruiken tijdens het sporten.
- in de sportinfrastructuur te roken.

- gebruik te maken van glazen of glazen flessen in de sporthal.
- voor het publiek om met dranken of eetwaren in de sportzalen en gangen te komen
tenzij op de plaatsen door de verantwoordelijke toezichthouder aangeduid. De
leerlingen die sportklas volgen kunnen dranken en eetwaren verbruiken in de
daarvoor ingerichte refter. De sporters mogen enkel water en sportdranken
verbruiken tijdens het sporten en tijdens de rustperioden in de sportzalen en
kleedruimtes.
- gebruik te maken van de geluidsinstallatie, tenzij met toestemming van de
verantwoordelijke toezichthouder.
- confetti rond te strooien in de infrastructuur.
- afval te laten rondslingeren. Het afval moet worden gedeponeerd in de daartoe
voorziene vuilbakken of – zakken. De club die trainingen of wedstrijden organiseert,
is verantwoordelijk voor het opruimen van eventueel achtergelaten zwerfvuil tijdens
hun organisaties.
- met dieren de infrastructuur te betreden.
ARTIKEL 19:
Enkel de vzw RISTA mag permanente publiciteit voeren.
ARTIKEL 20:
Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt, overeenkomstig
artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Bestuurders, trainers, leraars, leiders
en/of monitoren van sport-, school-, jeugd en andere groeperingen zijn verantwoordelijk voor
alle personen die onder hun leiding staan. Als er al schade is vóór aanvang van de
sportactiviteit (voorgaande gebruikers) moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de
verantwoordelijke toezichthouder vóór de ingebruikname van de sportinfrastructuur.
De club die een wedstrijd inricht en daarvoor een sportveld afhuurt, is verantwoordelijk voor
het proper en onbeschadigd achterlaten van de infrastructuur en de sportmaterialen.
ARTIKEL 21:
De vzw RISTA is niet verantwoordelijk voor verdwenen en gestolen voorwerpen.
V

Toezicht

ARTIKEL 22:
De door de vzw RISTA aangestelde toezichters hebben steeds het recht toezicht uit te
oefenen in de sporthal.
VI

Sancties

ARTIKEL 23:
Iedereen die de sportinfrastructuur betreedt, wordt geacht dit reglement te kennen en er zich
aan te houden.
Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de toezichter het recht om de in
gebruikgeving onmiddellijk stop te zetten.
De raad van bestuur van de vzw RISTA kan een toegangsverbod voor een bepaalde periode
opleggen aan personen die zich onbetamelijk of onzedig gedragen of de bevelen van de
toezichter niet opvolgen.

VII

Varia

ARTIKEL 24:
Het reglement van inwendige orde wordt bekendgemaakt via de infoborden in de
sportinfrastructuur..
ARTIKEL 25:
Het reglement van inwendige orde is van toepassing vanaf 1 oktober 2011.
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