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Gebruikersreglement sportinfrastructuur beheerd door gemeente Oud-Turnhout

De gemeenteraad,

Gelet op het reglement van orde voor sportpark De Hoogt zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op
21/5/2015;

Overwegende dat het wenselijk is om een nieuw gebruikersreglement op te maken;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Artikel 1
Door gebruik te maken van de sportinfrastructuur in sportpark de Hoogt, verklaart de gebruiker zich akkoord met
dit reglement. Wordt verstaan onder :

. Gemeenteli'ke infrastructuur: het kunstgrasterrein, de feestweide en de Finse piste

. ebruiker: perso(o)n(en) of vereniging(en) die gebruik maakümaken van de lokalen van de sporthal

. huurder: perso(o)n(en) ofvereniging(en) die de lokalen van de sporthal reserveert/reserveren. (huurder
en gebruiker kunnen dezelfde zijn)

. s ortdienst: bevoegde dienst verantwoordelijk voor het uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid

. toezichthouder: verantwoordelijke met toezicht functie, van de sportverenigingen die de cafetaria uitbaten

. kalendercommissie: afvaardiging van alle huurders en/of gebruikers, beambten, Schepen van sport,
dagelijks bestuur Sportraad

. toeschouwers: toevallige bezoekers van een sportactiviteit van een sportvereniging

Artikel 2
Alle hierboven genoemde partijen dienen zich te houden aan het reglement en zich te schikken naar de richtlijnen
van dit reglement, de sportdienst en/of toezichthouder.

Artikel 3
Het gemeentelijk sportpark wordt beheerd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen kan ten alle tijde de infrastructuur in het sportpark sluiten om
reden van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen.

Artikel 5
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de uren en dagen van openstelling.

Artikel 6



Niemand mag van de infrastructuur van het sportpark gebruik maken zonder toestemming van het College van
Burgemeester en Schepenen en mits naleving van de in deze toestemming bepaalde voorwaarden. De
installaties mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan ten alle tijden de verleende toelating betreffende het gebruik
en/of terbeschikkingstelling van de infrastructuur wijzigen of intrekken. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt,
zal vooraf hieromtrent overleg met de betrokkene worden gepleegd.

Artikel 7
De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld in de staat zoals zij zich op dat ogenblik bevindt.

Artikel 8
Het niet gebruiken van de infrastructuur sluit in geen geval de betaling van retributie uit, hetzij in gevallen van
overmacht en na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.
Het gebruik van de infrastructuur kan slechts toegelaten worden mits de betaling van het tarief zoals vastgesteld
in het retributiereglement sportpark De Hoogt gemeenteraadsbesluit 10/10/2016. Wanbetalers kunnen door het
schepencollege tijdelijk of geheel ontzet worden uit de infrastructuur.

Artikel 9

De tijdsduur van verhuring, die wordt toegestaan, dient strikt geëerbiedigd te worden. In deze tijdsduur is
begrepen: het opstellen, het demonteren en het wegbergen van de toestellen. De gebruiker heeft geen enkel
recht om aanspraak te maken op enige verlenging om gelijk welke reden. De sportdienst en/of de toezichthouder
kan toelating verienen om een aan de gang zijnde wedstrijd te laten beëindigen.
Het aanbrengen van materiaal, van welke aard ook, is enkel toegelaten mits toestemming van de sportdienst
en/of toezichthouder en geschiedt op eigen nsico. Materialen en/of sportuitrusting, elders ontleend, dienen zo
spoedig mogelijk uit de gehuurde infrastructuur verwijderd te worden.

Artikel 10
In sportpark De Hoogt geldt een sleutelplan. De gebruiker zal in het kader van dit plan een sleutel ontvangen op
basis van een waarborgovereenkomst. Na het gebruik van de infrastructuur en bijhorende installaties moet de
gebruiker de hem ter beschikking gestelde infrastructuur afsluiten. Aan dit sleutelgebruik kan de facturatie van de
gehuurde infrastructuur gekoppeld worden, conform het bestaande retributiereglement.

Artikel 11 a
De gebruiker is verantwoordelijk voor iedere schade die wordt veroorzaakt. Bij wedstrijden is hij tevens
verantwoordelijk voor de schade toegebracht door de op bezoek zijnde vereniging en haar leden, alsmede door

. e eventueel toegelaten toeschouwers.

De toegebrachte schade dient onmiddellijk aan de sportdienst en/of toezichthouder gemeld te worden. De
herstellingskosten zullen op eerste verzoek moeten vereffend worden. Wanbetalers kunnen door het
schepencollege tijdelijk of geheel ontzet worden

De toezichthouder kan ter verantwoording geroepen worden bij eventuele onregelmatigheden.

Artikel 11 b
Alle toestellen en sporttoestellen moeten gebruikt worden zoals voorgeschreven en waarvoor ze dienen. Schade
door misbruik wordt verhaald op de gebruiker. Misbruik van toestellen kan aanleiding geven om door het
schepencollege tijdelijk of geheel ontzet te worden.

Artikel 11 c
Zware materialen mogen enkel verplaatst worden op een kar met luchtbanden die geen schade aanricht aan e
infrastructuur.

Artikellid
Het College van Burgemeester en Schepenen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke
schade van lichamelijke of stoffelijke aard, naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van het gebruik der
toegestane infrastructuur. Het College van Burgemeester en Schepenen kan evenmin aansprakelijk gesteld
worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportkledij, spelersmateriaal, enz. Ook niet indien de
gelegenheid gegeven wordt om al dan niet tegen betaling voorwerpen van waarde of kleding in bewaring te
geven.

Artikel 12
Bij gebruik van de infrastructuur dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden



. Het betreden van het kunstgrasterrein is enkel toegestaan met aangepast sportschoeisel - eventueel met
zachte multistuts (zeker geen voetbalschoenen!)

. De toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. De
gebruiker zal hiervoor zorg dragen, doordat hij beschikt over eigen sportmateriaal.

. De bij de sportdienst en/of toezichthouder geleende materialen moeten terstond na het beëindigen van
het gebruik aan de sportdienst en/of toezichthouder worden terugbezorgd.

. De gebruiker plaatst de toestellen en bergt deze na gebruik terug op, op de daarvoor voorziene plaats.

. De verkoop en het verbruiken van consumpties zijn niet toegestaan. Enkel het College van Burgemeester
en Schepenen is gerechtigd consumpties te verkopen ofte verstrekken of hiervoor aan derden toelating
te geven en de voorwaarden te bepalen.

. De gebruikte ruimten moeten in nette en opgeruimde toestand worden achtergelaten. Papier en afval
moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. De gebruiker kan beschikken over
poetsgerief.

Artikel 13
Om na reservering door een volwassene toegang te krijgen tot de sportinfrastructuur van het sportpark dienen:

. groepen onder voogdij te staan van diegene die de reservatie heeft aangevraagd

. kinderen beneden 12 jaar vergezeld te zijn van een verantwoordelijke ouder dan 18 jaar

. scholen vergezeld te zijn van een leerkracht

Artikel 14
Het is strikt verboden :

. kennisgevingen, affiches of aankondigingen van welke aard ook aan te brengen in of op de infrastructuur

. wijzigingen aan te brengen in de regeling van de verlichting

. fietsen en/of andere vervoermiddelen op de sportterreinen te plaatsen

. een terrein onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden

Artikel 15
Wanneer er in de infrastructuur activiteiten worden georganiseerd is de organiserende vereniging gedurende de
haar toegewezen tijden verplicht te zorgen voor rust en orde. De huurder zal gepaste maatregelen treffen opdat
zijn leden tijdens zijn afwezigheid of een van haar afhankelijkheden zich steeds welvoeglijk gedragen.
Onbetamelijk gedrag en onzedelijke kledij zullen niet worden geduld.

Uit de infrastructuur dienen verwijderd te worden :
. personen die aanstoot geven de orde te verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in

gevaar te brengen
. personen die handelen in strijd met één of meer voorwaarden, dan wel de aanwijzingen van de

sportdienst en/of toezichthouder niet opvolgen
. personen die kennelijk onder invloed van drank zijn, zelfs indien ze op welke wijze ook, een

toegangsbewijs hebben bekomen

Artikel 16
De huurder en/of gebruiker is gehouden tot betaling van alle mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten, e.d.

Artikel 17
De sportdienst en/of toezichthouder hebben het recht toezicht uit te oefenen in de infrastructuur. Hij heeft
eveneens het recht personen (spelers en/of toeschouwers) die zich onbetamelijk of onzedig gedragen of de
bevelen niet opvolgen, van de terreinen te verwijderen, al of niet door tussenkomst van de politie.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan een toegangsverbod voor een bepaalde periode ten overstaan
van deze personen of verenigingen opleggen.

Artikel 18
Dieren hebben enkel toegang tot het sportpark aan de leiband en zijn verboden op de sportterreinen, met
uitzondering van hulp- en/of geleide honden en politiehonden in opdracht (uitgezonderd: het hondenterrein).

Artikel 19
Er geldt een aft/alregeling voor de reguliere werking. Al het afval ten gevolge van deze reguliere werking moet in
de daartoe bestemde vuilnisbakken achtergelaten worden.

De organisator staat zelf in voor het afvoeren van het afval ten gevolge van grote activiteiten of evenementen
buiten het reguliere kader. Er mag in geen geval afval worden achtergelaten, ook niet in de containers die
eigendom zijn van de sportdienst.
De gebruiker kan een "evenementen-container" van Diftar aanvragen en neemt hiervoor contact op met de dienst
afvalzaken: afvalzaken oud-tumhout.be of via het algemene nummer 014/462225.



Artikel 20
Gebruik van de infrastructuur moet schriftelijk worden aangevraagd bij de sportdienst binnen de hiervoor gestelde
periode. Aanvragen worden definitief na positief advies van de kalendercommissie, goedkeuring door het
schepencollege en schriftelijke bevestiging vanwege de sportdienst.

Alle gereserveerde en toegezegde dagen en uren met een herhalingskarakter worden aangerekend en kunnen
niet geannuleerd worden. Alle occasionele verhuringen kunnen ten minste 2 weken op voorhand geannuleerd
worden.

Artikel 21
Voor het inrichten of laten inrichten van manifestaties en in noodgevallen beschikt het College van Burgemeester
en Schepenen vrijelijk over de infrastructuur. Zij zal daarbij evenwel ernstig rekening houden met de opgemaakte
kalender. Uiteraard zullen deze uren gecrediteerd worden op de maandelijkse factuur. Het College van
Burgemeester en Schepenen zal deze huurders tijdig waarschuwen.

Artikel 22
De aanvragen voor reservaties dienen te gebeuren op de standaardformulieren die ter beschikking worden
gesteld op de gemeentelijke website www.oud-turnhout.be. Alle aanvragen worden aan de sportdienst
doorgegeven via het e-mailadres s ort oud-tumhout. be.

Artikel 23
De voorrangsregeling omtrent het gebruik van het sportpark en de te betalen retributie is opgenomen in het
retributiereglement sportpark De Hoogt - gemeenteraadsbesluit 20 oktober 2016. Wanbetalers kunnen door het
schepencollege tijdelijk of geheel ontzet worden uit het sportpark.

Artikel 24
Water-licht-verwarming: De in infrastructuur aanwezige regelaars mogen alleen door de sportdienst en/of
toezichthouder worden ingesteld. De huurder en/of gebruiker is gehouden, bij gebruik van licht en water, de
nodige zuinigheid in achtte nemen.

Artikel 27
Alles wat niet begrepen is in deze reglementering valt onder de bevoegdheid van het College van
Burgemeester en Schepenen.

Namens de gemeenteraad,

Desecretanswnd.
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