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HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTCENTRA 
VOOR SCHOLEN EN INSTELLINGEN. 

  
 

1. Algemene richtlijnen 
 
ART. 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle stedelijke 

sportinfrastructuur.  
Het omvat de stedelijke sporthallen, de openluchtsportvelden, en de parkeerterreinen 
verbonden aan de stedelijke sportinfrastructuur.  
 

ART. 2 Iedere school aanvaardt bij reservatie van een stedelijke sportaccommodatie het 
huishoudelijk reglement en verbindt er zich toe dit stipt na te leven. 
 

ART. 3 
 

Alle scholen (leerkrachten, directie) zien er actief op toe dat er gehandeld wordt naar 
het voorliggende reglement door hun leerlingen. Dit zowel voor, tijdens als na de 
sportactiviteiten.  
De school is altijd verantwoordelijk voor het eigen leerlingen. Schade en/of 
vandalisme moeten worden gemeld bij de beheerder van sportcentrum.  
 

ART. 4 De gebruikers dienen zich te schikken naar de richtlijnen van het toezichthoudende 
personeel.  
 

ART. 5 De aan- of afwezigheid van personeel van de stad Kortrijk ontslaat de school van 
geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet ten aanzien van derden. 
De school neemt alle verantwoordelijkheid op zich inzake schade welke als 
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg uit de georganiseerde activiteit voortvloeit en dit 
zowel tegenover de stad als tegenover derden. De stad Kortrijk wordt dan ook 
ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid gedurende de 
georganiseerde activiteit. 
 

ART 6. De stedelijke sporthallen, de openluchtsportvelden, en de parkeerterreinen kunnen 
enkele betreden worden met reservatie via de beheerder van de infrastructuur.  
 

Parkeren 
 
ART. 7 Fietsen en bromfietsen dienen gestald te worden op de daartoe voorziene plaatsen.  

Het is aanbevolen ze te vergrendelen met een degelijk slot.  
 

ART. 8 Er geldt een parkeerverbod op de private toegangswegen buiten en binnen het 
sportdomein zodat de hulpdiensten steeds ongehinderd de gebouwen kunnen 
bereiken.  Vrachtwagens en bestelwagens kunnen tijdelijk stilstaan voor laden en 
lossen. 
 

ART. 9 De nooduitgangen en evacuatiewegen dienen steeds vrij te blijven. 
 

ART. 10 Er kunnen geen parkeergelden gevraagd worden. Parkeeroverlast voor de 
omwonenden dient te allen tijde vermeden te worden. 
 

ART. 11 Foutief parkeren in de omliggende straten kan gesanctioneerd worden door de politie. 
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Roken, eten, drinken 
 
ART. 12 In alle openbare gebouwen is roken verboden.  

Dit geldt zowel voor de inkomhal, de sportzalen, de gangen en de kleedkamers.  
 

ART. 13 Er worden geen alcoholische dranken verbruikt in de kleedkamers, gangen en zalen.  
 

  
Dieren in de sportaccommodatie 
 
ART. 14 Dieren worden enkel toegelaten op de openluchtterreinen en niet in de 

sportaccommodatie. Op de buitenterreinen houden de eigenaars hun dieren aan de 
leidband en ruimen ze de uitwerpselen ervan op.  

  
Diefstallen en beschadigingen 
 
ART 15 Het stadsbestuur, Team Sport of het personeel kan in géén geval aansprakelijk 

gesteld worden voor diefstal en beschadigingen. 
 

ART 16 De door het personeel geconstateerde beschadigingen aan de infrastructuur zijn 
volledig ten laste van de school. 
 

ART. 17 Schade aangebracht door clubs, scholen, of bezoekers zal aan de aanvrager in 
rekening gebracht worden.  

ART. 18 Er zijn lockers beschikbaar voor de gebruikers. De stad kan echter niet aansprakelijk 
gesteld worden voor de zaken die erin opgeborgen werden. Het is evenmin de 
bedoeling in de lockers zaken permanent te bewaren. De pandkastjes worden enkel 
gebruikt tijdens het verblijf op het sportcentrum.  

 
 

 
 
 

2. In de stedelijke sportaccommodaties 
  
Toezichthoudend personeel 
 
ART. 19 De kleed- en doucheruimtes, gangen en zalen zijn enkel toegankelijk volgens de 

richtlijnen van het toezichthoudend personeel.  
 

ART. 20 De sporters gebruiken enkel de lokalen, de terreinen en het materieel die hen door het 
toezichthoudende personeel worden toegewezen.   
 

 
 

 

Openingsuren – aard activiteiten  
 
ART. 21 De stedelijke sportaccommodaties zijn uitsluitend toegankelijk voor het publiek  tijdens 

de openingsuren: 
       

o Maandag-vrijdag  :  8.00 - 22.30 u 
 

ART. 22 Indien weersomstandigheden, herstellingen, onvoorziene oorzaken of andere 
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activiteiten het nodig maken, kan de sportdienst de sportaccommodatie of een deel 
ervan tijdelijk ontoegankelijk of onbespeelbaar verklaren. 
 

ART. 23 In de sportzalen met technisch hoogstaande sportvloeren kunnen uitsluitend 
sportactiviteiten gereserveerd worden. In de sporthallen met hoogwaardige 
sportvloeren worden dus geen fuiven, optredens en andere niet-sportieve 
evenementen georganiseerd. 
 

ART. 24 In de kleedkamers mag er niet gegeten worden 
ART. 25 De activiteit en de duur ervan mag niet afwijken van de oorspronkelijke omschrijving 

bij de aanvraag. 
 

ART. 26 De aanvrager moet ook de werkelijke organisator/gebruiker zijn.   
 

  
Zaalgebruik 
  
ART. 27 Door het indienen van een gebruiksaanvraag stemt de organisator in met de 

geldende retributietarieven en het huishoudelijk reglement.  Hij/zij verbindt er zich 
eveneens toe de voorschriften die ter plaatse geafficheerd zijn en de richtlijnen 
verstrekt door de sportfunctionaris/beheerder en/of de zaalverantwoordelijke na te 
leven.  
 

ART. 28 De toegewezen sportaccommodatie worden slechts betreden op het aanvangsuur. 
 

ART. 29 De scholen dienen het begin- en einduur te respecteren. In die tijd is het plaatsen en 
wegnemen van de toestellen inbegrepen. 
 

ART. 30 De scholen van de gereserveerde accommodaties dienen ten laatste 15 minuten na 
de aanvangstijd aanwezig te zijn, zoniet vervalt de reservatie. In die zin kan het 
einduur van de activiteit nooit verlaat worden. 
 

ART. 31 Het plaatsen en opbergen van materieel gebeurt volgens de instructies van de 
zaalpersoneel. Indien door overmacht geen zaalpersoneel aanwezig is, zorgen de 
school zelf voor het correct plaatsen en opbergen van het materieel.   
 

ART. 32 Bij het gebruik van de sportaccommodatie is het dragen van aangepast sportschoeisel 
verplicht. Het schoeisel mag in geen geval strepen maken op de sportvloer. De 
toegang tot de sportruimte kan geweigerd worden aan sporters die geen aangepaste 
sportschoenen dragen. 
 

ART. 33 Om de sportvloeren net te houden kunnen de sporters enkel water drinken in de 
sportzalen. De lege flessen of blikken horen thuis in de PMD-containers.   
 

ART. 34 In de fitnesszaal is het gebruik van een handdoek verplicht om hygiënische redenen. 
 

ART. 35 De kleedkamers moeten 15 minuten na het einde van de activiteit vrij zijn. 
Na de laatste trainingssessie worden de lichten in de kleedkamers na 15 minuten 
gedoofd en start de zaalverantwoordelijke met de controle van de kleed- en 
doucheruimtes waarna het sportcomplex wordt afgesloten.  
 

ART. 36 De kleedkamers dienen net verlaten te worden, voor afval zijn vuilnisbakken voorzien.   
 

ART. 37 De aanvrager dient ervoor in te staan dat er bij jongeren voldoende toezicht is. Een 
volwassen begeleider blijft aanwezig tot de laatste jongere de accommodatie heeft 
verlaten. 
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ART. 38 De leerlingen betreden en verlaten het gebouw onder toezicht van de 

verantwoordelijke leerkracht.  
  

 
Geluid en techniek 
 
ART. 39 
 
 
 

Het kantoor van het toezichthoudende personeel wordt ENKEL betreden door 
bevoegde personen. De aanwezige regelapparatuur wordt enkel door dit personeel 
bediend.  
 

  
 
 
3. De openluchtinfrastructuur 
 
 

 

ART. 40 Gebruikers van de voetbalterreinen dienen zich van en naar de velden te begeven 
volgens de voorgeschreven circulatie.   
 

ART. 41 Na de trainingen dienen de schoenen buiten gereinigd te worden alvorens het gebouw 
binnen te komen. Om de schoenzolen af te borstelen beschikt ieder sportcentrum over 
één of meerdere voetenvegers die voorzien zijn van bezems, of over meerdere 
waterkraantjes uitgerust met een stuk tuinslang en een spuitstuk met lansen onder 
druk. 
 

ART. 42 De gebouwen kunnen slechts betreden worden met schoeisel, waarvan de zolen niet 
bevuild zijn met modder en met tappen. 
 

 
4. Sancties 
 
ART. 43 Bij het niet naleven van het huishoudelijke reglement wordt de school 1x 

schriftelijk verwittigd, tenzij het ernstige feiten betreft (waaromtrent éénzijdig 
wordt geoordeeld door de Stad Kortrijk) in welk geval geen voorafgaande 
schriftelijke verwittiging wordt verstuurd en onmiddellijk de nuttige maatregelen 
kunnen worden genomen. Bij herhaling wordt de verdere toegang tot de 
sportaccommodatie van de school besproken door Team Sport. Die beslist 
welke verdere maatregelen er getroffen worden. 

 
 
 

Het personeel is steeds beschikbaar en bereid om te helpen waar nodig .   
Wij vragen dan ook een beleefde en correcte houding tegenover hen. 

 
 
HET PERSONEEL WAAKT OVER DE NALEVING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.  
HET PUBLIEK/DE CLUB/SCHOLEN  IS GEHOUDEN DE RICHTLIJNEN VAN HET 
PERSONEEL OP TE VOLGEN. 
 
 
Wij rekenen op een vlotte medewerking. 
Team Sport Kortrijk 
 
 


