
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERN REGLEMENT 

GEBRUIK SPORTHAL  
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De gemeentelijke sporthal de Heksenketel is gelegen in de Geluwestraat 36,8980 Beselare. 
Het beheer ligt in handen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke 
sportdienst. De sportdienst kan je bereiken op 051 68 03 80 of via sport@zonnebeke.be. 
 

Artikel 1 

Elke aanvraag voor het gebruik van de sporthal dient te gebeuren bij de dienst vrije tijd of online 
via mijn.zonnebeke.net. Deze bevindt zich in  Berten Pilstraat 5, 8980 Zonnebeke, 051 48 00 61, 
uitleendienst@zonnebeke.be. 
 

Artikel 2 

De aanvragen voor het komende sportseizoen dienen voor 15 augustus ingediend te worden. De 
sportdienst zal de verschillende aanvragen behandelen en na goedkeuring toekennen aan de 
aanvrager. Zo wordt de kalender van september 20xx tot en met augustus 20xx+1 vastgelegd. 
 
Hierbij heeft de competitieve activiteiten van een club voorrang op aanvragen van niet-
competitieve activiteiten. Activiteiten van niet-competitieve clubs hebben voorrang op losse 
gebruikers. Activiteiten georganiseerd door de sportdienst hebben voorrang op de aanvragen van 
andere clubs of gebruikers. Dit zal in overleg gebeuren bij dubbele boekingen. 
 
Tijdens het werkingsjaar kunnen er ook losse activiteiten toegekend worden rekening houdend 
met de ingevulde kalender. 
 
Tijdens de krokus-, herfst-, paas- en zomervakantie kunnen geen activiteiten aangevraagd 
worden tijdens de weekdagen tussen 8.30 uur ’s morgens en 16.30 uur ’s avonds, dit door de 
activiteiten die dan door de sportdienst aangeboden worden. 
 

Artikel 3 

De sporthal mag door sportverenigingen en socio-culturele verenigingen erkend door de 
gemeente Zonnebeke, de scholen van de gemeente Zonnebeke en zorgcentra van de gemeente 
Zonnebeke gratis gebruikt worden voor sportactiviteiten. Dit enkel voor sport gebonden 
activiteiten.  
 
Verenigingen van buiten de gemeente betalen een huurprijs van € 10/uur. Vrije gebruikers of 
privé personen betalen ook een huurprijs van 10€/uur. Dit wordt twee keer per jaar gefactureerd. 
Na reservatie ontvangt de aanvrager een bewijs van gebruik via de uitleendienst. 
 

Artikel 4 

De sporthal mag enkel betreden worden met sportschoenen.  
Deze schoenen voldoen aan volgende criteria: 

- Geen zolen die afgeven 
- Geen schoeisel dat buiten gebruikt wordt 
- Geen sportschoenen met noppen. 
- Schoenen dienen proper te zijn (geen vuil, niet nat…)  

 

Artikel 5 

De sportdienst beslist autonoom indien materialen van een club of gebruiker kunnen worden 
gestald. Dit volgens de capaciteit die er in de sporthal aanwezig is. De sportdienst kan de club of 
gebruiker altijd verzoeken zijn materiaal te verwijderen en dit uiterlijk één maand na de 
kennisgeving. 
 

Artikel 6  

Alle gebruikte materialen worden na de activiteit netjes terug geplaatst in de materiaalbergruimte. 
De bergruimtes dienen ook afgesloten te worden. 
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Artikel 7 

De club of gebruiker die volgens artikel 5 materiaal in de sporthal stalt, is zelf verantwoordelijk 
voor de verzekering van deze materialen. De materialen die in de sporthal gebruikt worden 
dienen ook gecertificeerd te worden door een erkende organisatie.  
 

Artikel 8 

Sporthal, kleedkamers en douches dienen door gebruiker in een propere toestand achtergelaten 
te worden. Indien dit niet gebeurt, zal de kosten gepaard met het opkuisen van de kleedkamers, 
douches of sporthal verhaald worden op de vervuiler.  
 

Artikel 9 

De gebruikers van de sporthal dienen tenminste vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zo niet 
kan de reservatie vervallen. 
 

Artikel 10 

De gebruikers van de sporthal krijgen pas toegang tot de sporthal vanaf het aangevraagde uur. Dit 
om de werking van andere activiteiten niet te verstoren.  
 

Artikel 11 

Het aanbrengen van publiciteit in de sporthal tijdens de activiteit kan enkel gebeuren in 
samenspraak met de sportdienst. 
 

Artikel 12 

Indien een geplande activiteit afgelast wordt, dient de uitleendienst hiervan op de hoogte gebracht 
te worden. Indien dit niet gebeurt, zullen de eventuele reservatiekosten aangerekend worden.  
 

Artikel 13 

Indien er niet verwittigd wordt dat een activiteit niet doorgaat kan het college van burgemeester en 
schepenen  sancties treffen. Deze beslissing wordt genomen na advies van de sportdienst en na 
de betrokken vereniging te hebben gehoord. 
 

Artikel 14 

Het is de gebruikers niet toegestaan de hun toegekende uren zonder voorafgaande toestemming 
aan derden af te staan. 
 

Artikel 15 

Het publiek dient plaats te nemen op het balkon op de eerste verdieping. Dit kan enkel tijdens de 
aanwezigheid van mensen van de sportdienst of indien de cafetaria open is.  
Tijdens sportactiviteiten kunnen er mobiele publiekszones opgesteld worden. Hier dient het 
publiek zich enkel te begeven op de aangeduide plaatsen. Deze zones worden door de 
sportdienst bepaald. 
Mindervaliden kunnen uitzonderlijk plaatsnemen in de sporthal. De mindervalide mag altijd door 
maximum één  persoon vergezeld worden.  
 

Artikel 16 

Er mogen enkel plastieken flesjes  met water in de sporthal geconsumeerd worden. 
Suikerhoudende sodadranken (cola, limonade, ice-tea…) worden in de sporthal niet toegelaten. 
Glazen en flesjes worden verboden in de sporthal. In de publiekszone op het balkon worden ook 
geen glazen en flesjes toegelaten.  
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Artikel 17 

In de gangen en de kleedkamers worden enkel personen of begeleiders  toegelaten die deelnemen 
aan de sportactiviteiten. 
 

Artikel 18 

Huisdieren worden niet toegelaten in de sporthal. 
 

Artikel 19 

In de sporthal geldt er een algemeen rookverbod. 
 

Artikel 20 

Elke vaststelling van schade aan de zaal, de terreinen of één van de lokalen dient altijd gemeld te 
worden aan de sportdienst. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen de schade 
aan te rekenen aan de persoon of de vereniging die ze hebben veroorzaakt. 
 

Artikel 21 

Voor ploegen die aantreden in competitie, wordt de thuisploeg als huurder beschouwd. Deze is 
verantwoordelijk voor de bezoekende ploeg en de scheidsrechter. 
 

Artikel 22 

De openingsuren kunnen door het college van burgemeester en schepenen gewijzigd worden 
zonder dat tegen dergelijke beslissing verhaal kan worden uitgeoefend. 
 

Artikel 23 

Bij het overtreden van dit reglement kan de betrokken vereniging of gebruiker van verder gebruik 
uitgesloten worden. Deze beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en 
schepenen na advies van de sportdienst en na de betrokken vereniging te hebben gehoord. 
 

Artikel 24 

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd afwijkingen toe te staan op dit 
reglement. 
 


