
 

TOELICHTING 

 
Aan de verantwoordelijken van de scholen 
die nu gebruik maken of in de toekomst wensen gebruik te maken van: 
 - Judozaal en gymzaal Sportpunt 1+leslokalen 
 - Sporthal 2.0 en 2.1 Sportpunt 2 
 - Atletiekpiste – Sportpunt 3 
 - Voetbalterrein II – Sportpunt 3 
 - Omnisportveld (ex Beka terrein) -  Sportpunt 6 
 - Oc De Kappaert 
 - OCO De Spoele 
 - Turnzalen Gemeentescholen 
 

 

1.Klantenfiche (zie bijlage 3) 

 
Gelieve deze zo volledig mogelijk aan te vullen. 

 

2. Combigebruik sporthal – atletiekpiste (zie bijlage 2) 

 
Net zoals vorig jaar bestaat de mogelijkheid om combinatiegebruik sporthal en piste aan te 
vragen. 
Gelieve aan te duiden indien combigebruik gewenst is. 
De vaste gebruikers hebben voorrang op gebruikers met combigebruik.  
Opdat de leerkrachten op een goede manier zouden kunnen samenwerken i.v.m. het gebruik van 
de accommodaties dient er overleg te zijn tussen de vaste gebruiker en de school die wil 
intekenen op combigebruik. 
 

3. Losse reservaties - atletiekpiste 

 
Losse gebruiken hebben geen voorrang op : 
- in eerste instantie vast gebruik 
- in tweede instantie combigebruik. 
 
Indien een school de piste wenst te gebruiken (geen vast of combigebruik) dient dit verplicht op 
voorhand gereserveerd te worden zodat er overleg mogelijk is met de vaste school en 
combigebruiker(s) en beiden op een goede manier kunnen samenwerken. 
Men mag er niet van uit gaan dat men zonder reservatie de piste kan gebruiken en dat men alle 
atletiekdisciplines kan gebruiken..  
Specifieke accommodaties zoals hoogspringstand, … moeten afzonderlijk en op voorhand 
gereserveerd worden. 
Overleg is hier zeker nodig. 
 
Deze losse reservaties worden – ten laatste 8 dagen op voorhand- schriftelijk of per mail 
(sport@zwevegem.be) bezorgd. 
 
 

mailto:sport@zwevegem.be
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4. Hoe aanvraagformulieren invullen? 

 
Bijlage 1+ 2: zo compleet mogelijk in te vullen :      

 De infrastructuur die u wenst te gebruiken. 
  

 De ruimte die u nodig heeft (1/3 - 1/2 - 1/1 zaal)  
    (enkel voor de sportzalen die beschikken over verschillende zaaldelen) 
    We willen er u wel op wijzen dat de aanvraag op de juiste zaaldelen dient te gebeuren. 
    Opgepast : als u bij de eerste aanvraag ½ zaal boekt en daarna boekt u nog een ½ zaal bij,      
    dient u 2x ½ zaal te betalen wat in principe duurder uitvalt dan 1/1 zaal. 

 Welke plaats u verkiest (kant bar- kant scorebord - kant midden voor wat sporthal 
betreft)) 
(enkel voor de sportzalen die beschikken over verschillende zaaldelen) 

 Welke plaats u verkiest in de polyvalente turnzaal (turnvloer, ….) 

 De precieze start- en einddatum van het schooljaargebruik. 

 De contactpersoon voor de bezetting. 

 De gebruiksfrequentie (wekelijks – veertiendaags) 
 

Eventuele onderbrekingen (examens)  

Indien mogelijk ontvingen wij graag een lijst met de effectieve data. 

Het is zeer belangrijk dat alle gegevens juist ingediend worden. Indien u weet dat u in een 
bepaalde periode niet komt, bijvoorbeeld vakantieexamens, dient dit -bij het begin van het 
schooljaar- meegedeeld te worden. Annulaties zijn enkel mogelijk ingeval van  examens, 
pedagogische studiedagen, bezinningsdagen, bos- en zeeklassen en bijscholingen .  

 
      De annulaties omwille van overmacht (bv. studiedagen, bezinningsdagen, bos- en      
      zeeklassen) en eventuele nieuwe aanvragen gebeuren schriftelijk ten laatste 8 
      dagen op voorhand. 
      Annulaties die ons te laat bereiken -kunnen om praktische redenen– niet 
      meer geannuleerd worden.   
 
 Deze reservaties zullen dus aangerekend worden.  
 
      Gelieve eveneens bij iedere reservatie/annulering het volgende te vermelden: klant 
       – klas – leerkracht - dag - juiste uren. 
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5. Wanneer aanvraag indienen? 

 
Uw aanvragen kan u bezorgen op de Gemeentelijke Sportdienst (afdeling promotie) uiterlijk 
tegen woensdag 20 mei 2020. 
Bij het samenstellen van de definitieve schoolkalender wordt er in de mate van het mogelijke 
rekening gehouden met de voorkeur van elke school. 
 

 

6. Openstaande facturen. 

 

We verwachten dat alle eventuele openstaande facturen/vorderingsstaten  
i.v.m. het gebruik van de infrastructuur zullen vereffend zijn vóór uw nieuwe aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


