GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
I.

ALGEMEEN



De term ‘DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR’ slaat op de
gemeentelijke sporthal, de gemeentelijke voetbalvelden en de gemeentelijke
tennisterreinen.



Tussen het gemeentebestuur en de clubs die gebruik maken van de
gemeentelijke voetbalvelden en de gemeentelijke tennisterreinen is er een
gebruikersovereenkomst gesloten met aparte bepalingen.



Behoudens schriftelijke toelating van het gemeentebestuur wordt de
“gemeentelijke sportinfrastructuur” uitsluitend gebruikt voor sportdoeleinden.



Alle betreders van de gemeentelijke sportinfrastructuur, individueel of in groep,
worden verondersteld kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk reglement
en ermee akkoord te gaan.



De gebruikers en bezoekers van de gemeentelijke sportinfrastructuur dienen zich
steeds behoorlijk te gedragen en het huishoudelijk reglement te respecteren.



Voor hun contacten met het gemeentebestuur en met de verantwoordelijken
zullen de gebruikers zich steeds van de Nederlandse taal bedienen.

II.

TERREINEN – KLEEDKAMERS IN DE SPORTHAL



Het eigenlijke sportterrein mag niet betreden worden vóór, en verlaten worden na
het overeengekomen uur.



De gebruikers mogen uitsluitend gebruik maken van de door hen gehuurde en
toegewezen terreinen en van de hen toegewezen kleedkamers in de sporthal.
Het gemeentebestuur behoudt zich steeds het recht voor om, indien de noodzaak
zich voordoet, een ander terrein en/of kleedkamer ter beschikking te stellen.



De kleedkamers van de sporthal staan ter beschikking een kwartier vóór, en een
kwartier na het overeengekomen uur.
Het bord in de inkomhal geeft aan welke kleedkamer aan de gebruiker wordt
toegewezen.
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III.

HUURPRIJZEN

PRIJSCATEGORIE A
SPORTHAL (Per uur)
Grote zaal
10,00 €
1/2e zaal
06,00 €
e
1/3 zaal
04,00 €
Spiegelzaal
03,00 €
Judozaal
02,50 €

PRIJSCATEGORIE B

PRIJSCATEGORIE C

PRIJSCATEGORIE D

30,00
18,00
12,00
09,00
07,50

12,50
07,50
05,00
04,00
03,50

37,50
22,50
15,00
12,00
10,50

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

OPBERGKAST -PRIVE EN AFSLUITBAAR- (Per jaar)
Inwoners van Hoeilaart
13,00 €
Niet-inwoners van Hoeilaart
39,00 €
TENNISTERREIN (Per uur)
Outdoorterrein
08,00 €

24,00 €

10,00 €

30,00 €

VOETBALVELD (Per uur)
Kunstgrasveld
30,00 €
Grasveld
25,00 €

90,00 €
75,00 €

40,00 €
30,00 €

120,00 €
90,00 €

KLEEDKAMERS in de sporthal voor niet-sporthal gebruikers (per eenheid incl. gebruik douche)
Per Groepskleedkamer
10,00 €
30,00 €
12,50 €
Per indiv. Kleedkamer
05,00 €
15,00 €
06,25 €
PRIJSCATEGORIE A:

Prijs voor inwoners van Hoeilaart: vóór 17u – voor jeugd – voor senioren (55+) – bedrijven gevestigd in Hoeilaart
Prijs voor gehandicaptenverenigingen uit Hoeilaart, Overijse, Huldenberg, Tervuren en Bertem

PRIJSCATEGORIE B:

Prijs voor NIET-inwoners van Hoeilaart: vóór 17u – voor jeugd – voor senioren (55+) – voor mindervaliden

PRIJSCATEGORIE C:

Prijs voor inwoners van Hoeilaart: na 17u en op zat. en zo.
Prijs voor particulieren en sportverenigingen aangesloten bij de Hoeilaartse sportraad

37,50 €
18,75 €

PRIJSCATEGORIE D:




Prijs voor NIET-inwoners van Hoeilaart: na 17u en op zat. en zo.
Prijs voor particulieren en sportverenigingen NIET aangesloten bij de Hoeilaartse sportraad
Huren van een voetbal- en/of tennisveld is slechts mogelijk in zover niet strijdig met de voorrangsregels gestipuleerd in de bestaande gebruiksovereenkomsten.
De minimum huurperiode bedraagt 1 uur. Voor de facturatie wordt uitsluitend rekening gehouden met tijdsblokken van 1/2 e uur. Elke begonnen periode van 30
minuten wordt bijgevolg aangerekend.
Inwoner zijn: betekent dat de betreffende persoon effectief in Hoeilaart woont, de zaal aanvraagt en huurt, verantwoordelijk is voor de gemaakte reservaties
(wijzigingen, annulaties, schade,....) en voor de betaling van de factuur.
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IV.

AFWIJKINGEN :

1. DE HOEILAARTSE VERENIGINGEN BETALEN, VOOR HET INRICHTEN VAN
TRAININGEN, COMPETITIEWEDSTRIJDEN EN BEKERWEDSTRIJDEN VAN ÉÉN PLOEG
PER PERIODE VAN 1 AUGUSTUS TOT 30 MEI VAN HET DAAROPVOLGEND JAAR EEN
FORFAITAIR BEDRAG VAN :
 500 € voor het grasveld
 625 € voor het kunstgrasveld
In bovengenoemde prijs zijn het gebruik van de kleedkamers en douches van de
sporthal inbegrepen.
Belangrijk: de toewijzing van het terrein kan alleen maar gebeuren na overleg en
akkoord met de vereniging die de gebruikersovereenkomst met de gemeente heeft
afgesloten.
2. De Hoeilaartse scholen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke
sportinfrastructuur tijdens de normale schooluren.
V.

SABAM EN BILLIJKE VERGOEDING BIJ DAGDAGELIJKS GEBRUIK

A. Sabam
In de dagelijkse huurprijs is Sabam NIET inbegrepen. Dit betekent dat de gebruiker
die muziek benut, zowel life als opgenomen muziek, zichzelf in regel moet stellen.
B. Billijke vergoeding
Het gemeentebestuur betaalt jaarlijks het basistarief voor de billijke vergoeding voor
wat betreft het gebouw van de sporthal. Dit betekent dat het gebruik van
opgenomen muziek in de sporthal is toegelaten tijdens het dagdagelijks gebruik.
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VI.

UITZONDERLIJKE SPORTMANIFESTATIES IN DE SPORTHAL VOOR
SPORTVERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ DE SPORTRAAD.

A. Huur in geval van uitzonderlijke sportmanifestaties
Elke vereniging, aangesloten bij de sportraad, heeft het recht om de ganse zaal 1
maal per jaar te huren voor de organisatie van een uitzonderlijke sportmanifestatie
en dit gedurende een periode van 1 dag.
De datum van deze uitzonderlijke sportmanifestatie wordt toegekend na overleg met
het dagelijks bestuur van de vaste commissie van advies.
B. Het ter beschikking stellen van beschermingsmatten
De beschermingsmatten worden ter beschikking gesteld van de organiserende
vereniging mits betaling van een supplement van 75 €. In die prijs is begrepen: Het
in- en uitrollen van maximum 8 matten (inclusief het afplakken).
Belangrijk :
 De zaalwachter van dienst is verantwoordelijk voor het uit- en oprollen van de
matten.
 De organiserende club voorziet minimum 1 persoon die de zaalwachter helpt bij
deze taken.
C. Sabam en billijke vergoeding
De club is steeds verantwoordelijk voor de betaling van sabam en billijke vergoeding
voor zover de organisatie van de uitzonderlijke sportmanifestatie dit vereist.
VII.

AANKOOP VAN MATERIAAL IN DE SPORTHAL

A. Kostprijs  50,00€
De vereniging kan zelf kopen.
B. Kostprijs > 50,00€
Het dagelijks bestuur van de vaste commissie adviseert ALTIJD de aankoop in
overleg met de sportfunctionaris, schepen van sport en de betreffende vereniging




de noodzakelijkheid van de aankoop
de opbergmogelijkheid van de gewenste materialen
de kostprijs van de gewenste materialen

Het dagelijks bestuur van de vaste commissie zal advies geven aan het
gemeentebestuur.
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C. Eigendom aangekocht materiaal
Het aangekochte materiaal is eigendom van de gemeente.
VII.

VOORRANGREGELS

1. Wie zijn aanvraag indient vóór 15 mei geniet voorrang op wie zijn aanvraag later
indient.
2. Wie de sporthal huurt gedurende minimum 6 opeenvolgende maanden tussen
september en april geniet voorrang op wie huurt voor minder lange periodes.
3. Sportverenigingen aangesloten bij de sportraad en reeds huurder bij de invoering
van het huidige reglement op datum van 1 juli 2003 genieten voorrang op andere
potentiële huurders.
4. Sportverenigingen aangesloten bij de Hoeilaartse sportraad en gevestigd te
Hoeilaart gaan voor op verenigingen die niet aangesloten zijn bij de Hoeilaartse
Sportraad.
5. Sportverenigingen hebben voorrang op particuliere aanvragers.
6. Hoeilanders gaan voor op niet Hoeilanders
7. De voorrangsregels dienen te worden toegepast in de bovenvermelde volgorde.


Wie zijn rekening niet betaalt 1 maand na de vervaldag verliest zijn voorrang. Dit
verlies kan onmiddellijk na deze maand van kracht worden.

VIII. HUURAANVRAGEN EN BETALING HUURPRIJS
A. Repeterende huuraanvragen




Huuraanvragen dienen ingediend te worden vóór 15 mei van elk kalenderjaar op
de gemeentelijke sportdienst. De sportdienst stuurt de gebruikers van het
voorbije seizoen hiervoor de nodige formulieren op. De definitieve toewijzing van
huurdata en uren gebeurt vervolgens op 30 juni van dat kalenderjaar.
De sportdienst factureert op twee-maandelijkse basis
(periode juli-aug/periode sept-okt/periode nov-dec/periode jan-feb/periode maart-april/periode mei-juni)





Op de verschuldigde huurprijs wordt een reductie van 5% toegekend indien de
aanvraag werd ingediend vóór 15 mei en de huurperiode minimum 6 maanden
bedraagt tussen september en april. Deze reductie geldt zowel voor
sportverenigingen als particuliere aanvragers
Repeterende huuraanvragen na 15 mei worden door de sportfunctionaris
behandeld:
-De aanvrager dient het aanvraagformulier in te vullen
-De sportdienst kan de reservatie toekennen indien eerder gemaakte
reservaties daardoor niet in het gedrang komen
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B. Eénmalige huuraanvragen



Huuraanvragen dienen te gebeuren bij de accommodatieverantwoordelijke /
zaalwachter of, bij afwezigheid, de sportfunctionaris.
De verschuldigde huurprijs wordt gedaan tegen contante betaling aan het loket
op de dag van de reservatie.

IX.

REPETERENDE AANVRAGEN: DEFINITIEVE OPZEGGING - WIJZIGING

A. Definitieve opzegging



Het definitief opzeggen van de huur dient ten minste één maand op voorhand
schriftelijk te worden ingediend bij de sportfunctionaris.
Door het opzeggen van de huur vervalt elk recht op voorrang voor het volgende
seizoen, in zover de opgezegde uren niet in de maanden juni, juli of augustus
vallen.

B. Wijzigingen

(ttz bijkomende aanvragen – verschuivingen - occasionele annulaties)

Wanneer?

De aanvraag dient minimum 7 dagen op voorhand te worden
aangevraagd en wordt afgetekend voor akkoord in het
reservatieboek

Waar?

Wijzigingen kunnen aan het loket worden aangevraagd.

Toekenning?

Bijkomende reservaties, annulaties en wijzigingen worden indien
mogelijk toegekend op voorwaarde dat de termijn van aanvraag
wordt gerespecteerd. Dat betekent dat:
-Voor elke annulatie die later gebeurt, de huurprijs zal
worden aangerekend.
-Elke bijkomende aanvraag en verschuiving die later
gebeurt niet noodzakelijk wordt toegewezen
-Rechtmatige annulatie voor particulieren en dit tgv ziekte
kan te allen tijde op voorwaarde dat een medisch attest
wordt voorgelegd.

X.




EENMALIGE AANVRAGEN: OPZEGGING-WIJZIGINGEN
Annulering van een reservatie dient minimum 3 dagen op voorhand te gebeuren.
In geval niet tijdig wordt geannuleerd zal de huurprijs in geen geval worden
terugbetaald. In geval de huurprijs nog niet werd betaald zal de huurprijs alsnog
worden gefactureerd.
Rechtmatige annulatie voor particulieren en dit tgv ziekte kan te allen tijde op
voorwaarde dat een medisch attest wordt voorgelegd.
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XI.






GEBRUIK VAN MATERIEEL
Alle materiaal wordt door de gebruikers geplaatst en na afloop van de
activiteit terug opgeborgen op de daarvoor voorziene plaats.
Het is verboden toestellen of materiaal te verplaatsen of veranderingen aan te
brengen, tenzij dit voor de te beoefenen sport onontbeerlijk is.
Alle beschadigingen dienen ONMIDDELLIJK aan de sportfunctionaris of de
accommodatieverantwoordelijke / zaalwachter gemeld te worden
Beschadigingen die niet werden gemeld aan bovenstaande personen, worden
aanzien als zijnde veroorzaakt door de huurder.
Eventuele herstellingen worden, daar waar mogelijk, uitgevoerd. De gebruiker
zal hiervan de onkostenrekening betalen onmiddellijk na het ontvangen van de
onkostenrekening.

XII.










REGELS VAN HET SPORTIEVE HUIS

Voor wat betreft het roken, zijn de bepalingen van het KB van 15 mei 1990 van
toepassing.
Voor elke sport dient de sportbeoefenaar het daartoe geschikte schoeisel te
dragen.
Teneinde de vloer van de sporthal niet onnodig te bevuilen moet het indoor
sportschoeisel in de kleedkamers aangetrokken worden.
Dieren mogen onder geen enkele omstandigheid in de lokalen en indoor
sportruimtes van de gemeentelijke sportinfrastructuur worden binnengebracht.
De temperatuur wordt uitsluitend door de sportfunctionaris of de
accommodatieverantwoordelijke / zaalwachter geregeld.
De verbruiker verbindt er zich toe zuinig om te springen met licht en water.
De kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbakken dienen zuiver gehouden te
worden en dienen uitsluitend voor persoonlijke hygiëne.
Het is verboden voorwerpen, afval, papier, hygiënische extra’s, ed…. achter te
laten in de installaties. Papier en afvalmanden zijn voorzien.
Auto’s, moto’s, fietsen en alle andere voertuigen dienen geparkeerd te worden op
de daarvoor voorziene plaats.

XIII. ONGEVAL – DIEFSTAL



Het gemeentebestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke
ongevallen en diefstallen.
De gebruikers worden ten stelligste aangeraden een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en een persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten.
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XIV. GEBRUIK DOOR DERDEN


De lokalen mogen door de huurders niet aan derden in gebruik worden gegeven,
tenzij mits uitdrukkelijke en geschreven toelating van het gemeentebestuur.

XV.




CAFETARIA’S

De bezoekers van de cafetaria’s zijn onderworpen aan de wet op de beteugeling
van de dronkenschap en aan de gemeentelijke reglementen inzake
drankslijterijen.
Consumpties (chips, wafels, dranken,…) glazen, flessen e.d. horen in de cafetaria
thuis en mogen bijgevolg NOOIT worden meegenomen naar sportterreinen,
kleedkamers of andere lokalen van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

XVI. PUBLICITEIT IN DE SPORTHAL




Het plaatsen van publiciteit is enkel toegelaten mits schriftelijke toelating van het
gemeentebestuur en mits betaling van de door de gemeenteraad vastgestelde
tarieven.
De publiciteit mag enkel Nederlandstalig zijn.

XVII. BUITEN GEBRUIK






Behoudens in geval van overmacht, zal het gemeentebestuur, in overleg met de
gebruikers die aan competitie doen, 6 WEKEN op voorhand verwittigen wanneer
de sportterreinen niet gebruikt kunnen worden.
Dit kan o.m. het geval zijn:
-door manifestaties ingericht door het gemeentebestuur (druivenfeesten e.d.)
-door manifestaties ingericht ten voordele van dagvullende sportactiviteiten
In geen geval heeft de gebruiker recht op schadevergoeding

XVIII.

AANVAARDING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

A. Bij repeterend gebruik


ALLE gebruikers aanvaarden dit ‘Huishoudelijk Reglement’ door de ondertekening
van het aanvraagformulier. In geval het een sportvereniging betreft dient het
aanvraagformulier te worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van
de vereniging. Zij zullen hun leden op de hoogte stellen van de inhoud van
bovengenoemd huishoudelijk reglement.

B. Eénmalig gebruik


Individuelen verklaren zich akkoord door het feit zelf van het betreden van de
gemeentelijke sportaccommodatie
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XIX. OVERTREDINGEN EN SANCTIES.









Overtredingen van het huishoudelijk reglement kunnen worden vastgesteld door
de sportfunctionaris of accommodatieverantwoordelijke / zaalwachter.
Overtredingen worden besproken met het dagelijks bestuur van de vaste
commissie van advies, de sportfunctionaris, schepen van sport en de
betrokkenen.
Het dagelijks bestuur geeft een advies aan het gemeentebestuur.
Overtredingen van het huishoudelijk reglement kunnen worden gestraft met een
geldboete van minimum 20.00€. Bij herhaling kan het verder gebruik van de
sportaccommodatie tijdelijk of definitief worden ontzegd.
Tenslotte kan de overtreder geschorst of uitgesloten worden.
Het gemeentebestuur heeft het recht de huur op te zeggen bij het ‘oneigenlijk
gebruik’ van de gemeentelijke sportinfrastructuur en/of indien de huurder het
huishoudelijk reglement niet naleeft. Het gemeentebestuur kan slechts overgaan
tot opzegging nadat de huurder de gelegenheid heeft gekregen om gehoord te
worden.

XX.






BIJZONDERE BEPALING

De interpretatie en de toepassing van dit huishoudelijk reglement, alsmede het
opleggen van de sancties behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het
gemeentebestuur na advies van de vaste commissie van advies.
Het college van burgemeester en schepenen of zijn afgevaardigde en de leden
van de vaste commissie van advies hebben te allen tijde vrije toegang tot de
gemeentelijke sportinfrastructuur, teneinde controle uit te oefenen op de naleving
van het huishoudelijk reglement.
De bepalingen uit de gebruikersovereenkomsten hebben voorrang op de
bepalingen gestipuleerd in het huishoudelijk reglement en dit voor wat betreft de
terreinen waarvoor een gebruikersovereenkomst werd afgesloten.

TOEPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Klachten met betrekking tot de toepassing van dit huishoudelijk reglement mbt de
sportinfrastructuur kunnen steeds schriftelijk worden gemeld bij de sportfunctionaris.
SPORTFUNCTIONARIS
Koldamstraat 9A
te 1560 HOEILAART
De sportfunctionaris brengt de voorzitter van de vaste commissie van advies op de
hoogte van deze klacht.

Versie 03/11/2004

9

