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ALGEMEEN GEBRUIKSREGLEMENT VOETBALVELDEN EN BIJHORENDE INFRASTRUCTUUR ZWEVEGEM
Voor de toepassing van dit algemeen gebruiksreglement voor de gemeentelijke voetbalinfrastructuur
wordt verstaan onder:
 Gebruiker: dit is de vereniging of groep van personen die de toelating heeft gekregen van de
gemeente om gebruik te maken van een voetbalveld(en) en/of bijhorende accommodaties. Het
betreft zowel de hoofdgebruikers als de gelegenheidsgebruikers.
 Vaste hoofdgebruiker met exploitatieverantwoordelijkheid: dit is de plaatselijke voetbalclub(s)
die als vaste hoofdgebruiker(s) instaat voor de dagelijkse exploitatie van een gemeentelijk
voetbalveld(en) en bijhorende accommodaties.
 Groepsverantwoordelijke: dit is de persoon die ondermeer de contacten onderhoudt met de
gemeente. Deze persoon is een gedelegeerd bestuurder of sportverantwoordelijke, wordt
aangeduid door de “gebruiker” en ondertekent het gebruiksreglement in naam van “de
gebruiker”.
 Vrije sporter: dit is een persoon of groep van personen die niet onder leiding staat van een
gebruiker maar toch gebruik maakt van het voetbalveld(en).
Teneinde de orde te handhaven en de veiligheid van de
gebruikers/sporters/bezoekers/toeschouwers te waarborgen, gelden onverminderd de wettelijke of
andere reglementaire beschikkingen, hiernavolgende bepalingen:

OMSCHRIJVING VAN DE VOETBALACCOMMODATIES
Art 1a: voetbalaccommodatie Sportstraat Moen
Bestaat uit volgende onderdelen:
1) Looppiste: vrij toegankelijk voor vrije sporters
2) Voetbalveld 1 en 2: enkel toegankelijk mits goedkeuring van de gemeente
3) Trapveld tussen 2 velden: vrij toegankelijk voor vrije sporters op momenten dat het trapveld
niet in gebruik is door georganiseerde gebruikers, georganiseerd gebruik mits goedkeuring
van de gemeente
4) Hoofdgebouw met sanitair en cafetaria voetbal
5) Tribunes
6) Nevengebouw voetbal (tussen 2 voetbalvelden)
7) Tickethuis
Art 1b: voetbalaccommodatie Dalestraat Sint-Denijs
1) Voetbalveld 1 en 2: vrij toegankelijk voor vrije sporters op momenten dat het trapveld niet
in gebruik is door georganiseerde gebruikers, georganiseerd gebruik mits toelating van de
gemeente
2) Hoofdgebouw met sanitair en cafetaria
3) Tribune
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Art 1c: voetbalaccommodatie Pontstraat Heestert
1)
2)
3)
4)

Voetbalveld 1 en 2: enkel toegankelijk mits goedkeuring van de gemeente
Hoofdgebouw met sanitair en cafetaria
Tribune
Tickethuis

Art 1d: voetbalaccommodatie Scheldestraat Otegem
1) Voetbalveld 1 en 2: enkel toegankelijk mits goedkeuring van de gemeente
2) Trapveld ’t sprotje: vrij toegankelijk voor vrije sporters op momenten dat het trapveld niet in
gebruik is door georganiseerde gebruikers, georganiseerd gebruik mits goedkeuring door de
gemeente
3) Hoofdgebouw met sanitair en cafetaria
4) Tribunes
5) Berging
6) Tickethuis
Art 1e: voetbalaccommodatie Bekaertstraat Zwevegem
1) Voetbalveld 1 en 2: enkel toegankelijk mits goedkeuring van de gemeente
2) Trapveld: vrij toegankelijk voor vrije sporters op momenten dat het trapveld niet in gebruik
is door georganiseerde gebruikers, georganiseerd gebruik mits goedkeuring door de
gemeente (d.i. het grasveld achter de sporthal, gelegen tussen beide voetbalvelden)
3) Hoofdgebouw met sanitair en cafetaria
4) Tribunes
5) Tickethuis
Art 1f: voetbalaccommodatie Avelgemstraat Zwevegem-Knokke
1)
2)
3)
4)
5)

Voetbalveld 1 en 2: enkel toegankelijk mits goedkeuring van de gemeente
Trapveld binnen omheining: enkel toegankelijk mits goedkeuring van de gemeente
Trapveld buiten omheining: vrij toegankelijk voor vrije sporters
Hoofdgebouw met sanitair en cafetaria
Tribunes

Art 1g: voetbalaccommodatie Stedestraat Zwevegem-Kappaert
1) Voetbalveld 1: vrij toegankelijk voor vrije sporters op momenten dat het trapveld niet in
gebruik is door georganiseerde gebruikers, georganiseerd gebruik enkel toegankelijk na
goedkeuring van de gemeente
2) Hoofdgebouw met sanitair
3) Sta-tribune
Art 1h: voetbalaccommodatie Blokkestraat Zwevegem
1) Voetbalveld 1: vrij toegankelijk voor vrije sporters op momenten dat het trapveld niet in
gebruik is door georganiseerde gebruikers, georganiseerd gebruik enkel toegankelijk na
goedkeuring van de gemeente
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2) Hoofdgebouw met sanitair en cafetaria
3) Sta-tribune
Art 1i: technische lokalen
1) De technische lokalen zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel van de gemeente of
door hen aangestelden en door bevoegde afgevaardigden door het clubbestuur.
2) De technische ruimten zijn obstakelvrij in functie van de veiligheid.
Art 1j: omkleedvoorzieningen
1) De gebruiker kan zich omkleden in de toegewezen kleedcabine(s).
Art 1k: buitenverlichting/verwarming
1) Het gebruik van buitenverlichting is in principe enkel voorzien tijdens de vaste
bezettingsuren van de hoofdgebruikers van de voetbalvelden. Het verbruik wordt aan de
voetbalclub aangerekend op basis van de meterstand. Nevengebruikers betalen het tarief
vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement. Uitzondering op deze regel bestaat voor
de atletiekpiste.
2) Extra buitenverlichting voor of na de gebruiksuren kan enkel bij speciale manifestaties en
dient extra betaald te worden. Het inschakelen van de buitenverlichting mag ten vroegste
15 minuten vóór de ingebruikname. Ze wordt onmiddellijk na de activiteit uitgeschakeld.

TOEGANG TOT DE ACCOMMODATIE
Art 2: Toegangsvoorwaarden tot de gemeentelijke voetbalvelden en/of bijhorende accommodaties
- Bij toezegging van het gebruik zal uitdrukkelijk vermeld worden welke terreinen of
accommodaties mogen gebruikt worden. Deze waarvoor geen toelating wordt verleend, mogen
niet betreden worden.
Deze mogen door de gebruiker enkel na goedkeuring door de gemeente Zwevegem betreden
worden op de overeengekomen dagen en uren en enkel voor het beoefenen van de
overeengekomen sporten op recreatief of competitief trainingsniveau of op wedstrijdniveau. De
overeengekomen uren en toegestane ruimte dienen strikt nageleefd te worden.
- Sporters/leerlingen mogen de voetbalaccommodatie enkel betreden onder begeleiding van de
lesgever/trainer/begeleider. (zie verder voor vrije sporters)
De gebruiker (club/groep/school) ziet erop toe dat de individuele leden van zijn groep slechts
kort vóór het toegelaten gebruiksuur op de gemeentelijke eigendom verzamelen en houdt vanaf
dat moment actief toezicht op de individuele leden.
- De voetbalvelden mogen niet gebruikt worden door vrije sporters. (Uitzondering op deze regel
zijn vermeld in artikel 1. Toegezegde georganiseerde werking heeft ten allen tijde voorrang op
individueel niet-georganiseerd gebruik)
- Rond de atletiekpiste sportpunt Zwevegem zijn geen werpnummers toegelaten tijdens de
voetbaltrainingen of andere activiteiten op het voetbalveld omdat dit de veiligheid in het
gedrang kan brengen tenzij hiervoor afzonderlijke afspraken worden gemaakt op basis van
veiligheidsprocedures.
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-

-

-

-

-

Dieren zijn niet toegelaten op de voetbalvelden en de neutrale zones met uitzondering van
blindengeleidehonden.
De terreinen mogen enkel betreden worden via de normale toegang. Voor
voetbalaccommodaties die omheind zijn, moet de gebruiker vooraf sleutelafspraken maken met
de hoofdgebruiker.
Voetbalspelers die gebruik maken van voetbalveld sportpunt 3 Zwevegem betreden het terrein
via de speciaal hiervoor voorziene mat op de atletiekpiste – kant Guldensporenpad, dit om
schade aan de atletiekpiste te voorkomen.
Behoudens in de zitruimtes, is het de gebruikers/bezoekers verboden zowel binnen als buiten
de accommodaties langer te verblijven of rond te hangen dan noodzakelijk.
In alle gangen, op alle trappen, ingangen & doorgangen van tribunes is het om
veiligheidsredenen en voor het behoud van de goede orde verboden te zitten, te blijven staan of
op om het even welke wijze, de doorgang te belemmeren, de andere gebruikers of bezoekers op
eender welke wijze te storen d.m.v. handelingen of uitlatingen.
De toeschouwers op de staanplaatsen moeten achter de afsluitingen blijven en het is hun
verboden op de afsluitingen te klimmen, erop te zitten, erop te staan of op een onverantwoorde
manier over te hellen.
Het is verboden op het domein te kamperen.

Art 3: Toegang tot de voetbalinfrastructuur kan ontzegd worden aan diegene wiens gedrag
opspraak verwekt, overlast veroorzaakt of die zich niet schikt naar dit reglement . Daarom zullen
deze reglementen op een duidelijk zichtbare plaats aan de ingang van de voetbalaccommodaties
worden aangebracht.

RESERVATIES
Art 4: Reservaties en annuleringen
Art 4.1: Vast hoofdgebruik
-

-

-

De gemeente kent aan een voetbalvereniging een prioritair gebruiksrecht toe van de
voetbalinfrastructuur. Deze hoofdgebruiker(s) met exploitatieverantwoordelijkheid staat(n) in
voor de dagelijkse exploitatie van de toegewezen voetbalinfrastructuur conform de bepalingen
opgenomen in de gebruiksovereenkomst.
Seizoensreservaties gebeuren schriftelijk bij de sportdienst, Bekaertstraat 4 te Zwevegem,
minstens 4 maanden vóór aanvang van het eerste gebruik en in elk geval tegen de gestelde
datum op de standaard aanvraagformulieren. Toewijzing gebeurt conform de
gebruiksovereenkomst afgesloten tussen de hoofdgebruiker en de gemeente en volgens het
algemeen gebruiksreglement van voetbalvelden en bijhorende infrastructuur.
Voor het voetbalveld gelegen in de Stedestraat, Zwevegem-Kappaert, alsook voor de
voetbalvelden van het gemeentelijk sportcentrum Sint-Denijs zal daaraan voorafgaand een
overlegvergadering plaatsvinden met de centrumverantwoordelijke, alwaar een
compromisvoorstel besproken wordt. Eenzelfde overleg zal plaatsvinden voor het voetbalveld
gelegen in de atletiekpiste in bijzijn van de gemeente, de voetbalclub en de atletiekclub.
Eventuele extra periodieke gebruiksaanvragen of wijzigingen worden minstens 1 maand vooraf
schriftelijk ingediend bij de sportdienst. Wijzigingen van vaste wedstrijdplanningen voor het

J:\Sport\BELEID\OVEREENKOMSTEN\REGLEMENT\ACTUEEL\voetbalreglement\algemeen reglement voor beheer en gebruik van voetbalvelden - versie april
2016.docx

5

voetbalveld gelegen in de Stedestraat, Zwevegem-Kappaert en voor de voetbalvelden
sportcentrum Sint-Denijs worden door de sportdienst vervolgens doorgegeven aan de
centrumverantwoordelijke. Wijzigingen in trainingsschema’s van de gebruikers van het
voetbalveld gelegen in de atletiekpiste worden eveneens onderling besproken.
-

Periodieke annuleringen dienen minstens 8 dagen vooraf en schriftelijk gemeld te worden bij de
sportdienst.
Eenmalige wijzigingen of annuleringen worden intern door de hoofdgebruiker zelf geregeld of
voor de voetbalvelden in de Stedestraat, Zwevegem-Kappaert en voor de voetbalvelden
sportcentrum Sint-Denijs door de centrumverantwoordelijke.

Art 4.2: Gelegenheidsgebruik
-

De sportdienst regelt op basis van dit algemeen reglement en rekening houdend met de
normale werking van de hoofdgebruiker, de reservaties voor gelegenheidsgebruikers met name
scholen of verenigingen. Indien de vraag wordt goedgekeurd, dan bevestigt de sportdienst de
reservatie bij de aanvrager. De sportdienst zal tevens betrokkene verwittigen ingeval van nietgoedkeuring of annulering.
De hoofdgebruiker of terreinverantwoordelijke van betrokken infrastructuur wordt eveneens
van dit akkoord op de hoogte gesteld.

Art 4.3: Algemene regels inzake reservaties
-

-

-

Steeds wordt geprobeerd de reservaties te optimaliseren om zodoende kostenbesparend te
werken.
Bij reservaties wordt naast de algemene prioriteitsregels prioriteit verleend aan activiteiten van
de sportdienst. De sportdienst kan voor eigen activiteiten beschikken over de in art. 1 vermelde
accommodaties, evenwel zoveel mogelijk rekening houdend met de behoeften en
verplichtingen van de hoofdgebruiker en van de gelegenheidsgebruikers.
Voor het voetbalveld gelegen in de Stedestraat, Zwevegem-Kappaert gelden volgende extra
prioriteitsregels:
o De middelbare school heeft op alle weekdagen tijdens de schooluren voorrang. De
sportdienst kan op die momenten enkel reservaties toestaan na voorafgaand akkoord
van de schooldirectie.
o Op woensdagnamiddag is er ook prioriteit voor naschools gebruik.
Het is de hoofdgebruiker of gelegenheidsgebruiker niet toegestaan de accommodatie te laten
gebruiken door derden. Dit recht wordt voorbehouden aan de gemeente Zwevegem-sportdienst
conform de geldende reglementeringen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKERS EN BEZOEKERS
Art 5: Iedere bezoeker/gebruiker is overeenkomstig de artikelen 1382 en volgende in het burgerlijk
wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Gebruikers kunnen als zodanig
verantwoordelijk gesteld worden. De leraars, trainers, leiders of monitors van school-, jeugd, sport- en
andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan.
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Art 6: Het is de gebruiker die zal instaan voor de terugbetaling van de schade (ook van tegenploegen).
Hiervoor is men verplicht een verzekering ‘contractuele aansprakelijkheid’ af te sluiten. Dit geldt ook
indien de dader niet gekend is of indien de dader vreemd is aan de gebruiker en de schade is
opgetreden in de periode tijdens de welke de gebruiker toegang kreeg tot de volledige of een deel van
de accommodatie. Het is immers zo dat de gebruiker dit reglement dient af te dwingen alsook de
gangbare normen en reglementeringen, veiligheids- en gebruiksvoorschriften.
Art 7: Elke beschadiging van de gemeentelijke eigendom en/of van eigendom van de met de exploitatie
belaste instantie (voetbalaccommodaties én materialen) geeft aanleiding tot betaling van een
vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde. De
persoon die schade veroorzaakt, is verplicht dit te melden (eventueel via zijn groepsverantwoordelijke)
aan de hoofdgebruiker en aan de sportdienst.
Indien er schade of onveilige toestanden worden geconstateerd bij betreding van een voetbalterrein
en/of gebouw (dus niet veroorzaakt door de gebruiker zelf), dan dient de hoofdgebruiker en de
sportdienst onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.
Art 8: Door het eenvoudig feit van hun verblijf op of in de voetbalinfrastructuur verklaren de
bezoekers/gebruikers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement voor
beheer en gebruik van voetbalvelden en dienen ze hun verantwoordelijkheid op te nemen inzake de
schade toegebracht aan beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden. De
hoofdgebruiker houdt zich tevens aan de gebruiksovereenkomst in onderling akkoord afgesloten met de
gemeente. Tevens ontslaan zij de gemeente van elke verantwoordelijkheid te hunner opzichte. De
gebruiker duidt bij de aanvraag tot gebruik een groepsverantwoordelijke aan die de leden, de
tegenspelers en de bezoekers informeert over dit reglement. Deze groepsverantwoordelijke dient er
eveneens voor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en dat de nodige controle op
de naleving van het reglement wordt uitgeoefend. Indien deze zelf niet aanwezig is, dan wordt de
groepsverantwoordelijke verondersteld zijn verantwoordelijkheid in deze over te dragen aan andere
personen.
Art 9: Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter zou
worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij aan de
beplantingen, gewassen , vruchten, hetzij aan gelijk welke roerende en onroerende voorwerpen welke
zich in de voetbalinfrastructuur of de in de omgeving bevinden. Het is verboden ballen tegen gebouwen
te shotten, te gooien.
Art 10: Het is verboden een handeling te stellen waardoor de rust en orde zou worden verstoord,
bijvoorbeeld door samenscholingen hetzij om manifestaties te houden, doorgangen te belemmeren,
activiteiten te ontplooien die hinderend zijn voor het normale geluid zoals bv. skaten, zich onbetamelijk
te gedragen, transistors, of om het even welk ander muziek- of geluidwekkend toestel of instrument te
doen spelen, gelijk welke drukwerken uit te delen, gelijk welk vuilnis te storten, foto’s in/of rond de
voetbalinfrastructuur te maken en/of te verspreiden die de openbare orde of goede zeden kunnen
schenden. Het is verboden publiciteit te voeren in eender welke plaats, behalve na akkoord van de
hoofdgebruiker en het college van burgemeester en schepenen. Deze opsomming is niet limitatief doch
van aanwijzende aard.
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Art 11: Er mag in en rond de voetbalinfrastructuur niet worden geleurd noch koopwaren worden
uitgestald, noch verkocht noch bij wijze van reclame worden aangeboden, uitgezonderd door concessie
of huurovereenkomst toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
Art 12: Het is verboden vuren aan te leggen en bij vriesweder de waters te betreden. Het plukken van
bloemen of planten, het verzamelen van drooghout, strooisels, droge bladeren, bos- en bladgrond of
het weghalen van deze is eveneens verboden.
Art 13: Geen enkele klacht wordt aanvaard betreffende gelden of voorwerpen die gedurende het
verblijf in of rond de voetbalinfrastructuur zouden verloren of ontvreemd of beschadigd zijn.
Art 14: De wetgevingen tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen dient nageleefd
te worden.
Art 15: Gebruik materiaal en toeschouwers:
-

-

-

-

-

-

-

Bij de toezegging van de accommodatie wordt door de sportdienst vermeld welk materiaal
normaal in combinatie met het gebruik van de voetbalaccommodatie toegestaan is.
Sommige materialen zullen geplaatst of verplaatst moeten worden voor bepaalde oefeningen.
Desgevallend wordt dit materiaal gedragen en dus nooit gesleept. Na gebruik wordt alles op een
ordentelijke manier teruggebracht op de aangeduide plaats. Alle materialen dienen na gebruik
steeds verwijderd van de graszones zodat ze geen hinder opleveren bij maai- en
onderhoudswerkzaamheden aan de grasmat.
Bij het (ver)plaatsen, verstellen,… van het materiaal worden de eventuele toestelinstructies
nauwgezet gevolgd zodat het materiaal niet beschadigd wordt wegens verkeerde opstelling
maar tevens om de veiligheid van de monteur en de gebruikers te garanderen. Indien een
gebruiker vaststelt dat het materiaal door een vorige gebruiker niet correct werd gebruikt of
weggeborgen, dan moet deze zo snel mogelijk de hoofdgebruiker en de sportdienst op de
hoogte brengen. Indien de schade aan toestellen gevaar oplevert voor de gebruikers, dan is
verder gebruik onmiddellijk verboden tot het probleem opgelost is.
Het materiaal dient vóór de ingebruikname gecontroleerd te worden op juiste montage of
opstelling. Het zou immers kunnen dat een vorige gebruiker een toestel niet correct heeft
versteld of geplaatst.
In elk geval dienen de richtlijnen van het Ministerie inzake verplaatsbare doelen gevolgd te
worden.
Het is verboden zelf toestellen mee te brengen en te gebruiken zonder voorafgaande en
uitdrukkelijke toestemming van de sportdienst. Deze eigen materialen moet de gebruiker zelf
verzekeren en zoveel als mogelijk opbergen in de hem eventueel toegewezen berging(en). Hij
moet ook zorgen voor de wettelijke en/of noodzakelijke keuringen en/of controles van deze
materialen.
Het is in geen enkel geval toegelaten voorwerpen te gebruiken die het gebouw, de grasmat, de
muren en de uitrusting kunnen beschadigen en/of gevaar kunnen opleveren voor de gebruikers,
voor de toeschouwers of het personeel.
Het is strikt verboden materiaal horend bij de voetbalinfrastructuur en eigendom van de
gemeente of van de hoofdgebruiker te ontvreemden of te gebruiken op andere locaties zonder
voorafgaande goedkeuring van de gemeente/hoofdgebruiker.
Het is verboden te spelen op of rond de sporttoestellen (bv. verplaatsbare voetbaldoelen,…).
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-

Toeschouwers mogen zich niet begeven op de grasmat en dus zeker niet in de nabijheid van
toestellen noch in de kleedcabines.
De toeschouwerszones dienen zoveel mogelijk vrij te blijven voor doorgang.
De hoofdgebruiker/terreinverantwoordelijke maakt het terrein gebruiksklaar (belijning, vlaggen
plaatsen en wegdoen,…).
De hoofdgebruiker/terreinverantwoordelijke zorgt voor de plaatsing en het wegnemen van de
doelnetten bij de start en einde van het speelseizoen. Hij staat tevens in voor herstellingen en
vervanging van de netten.

Art 16: De voetbalvelden mogen enkel betreden worden met sportschoeisel. Schoenen moeten
schoongemaakt worden vooraleer de gebouwen betreden worden.

TARIFERING
Art 17: De hoofdgebruiker met exploitatieverantwoordelijkheid staat, naast de uitvoering van de
contractueel met de gemeente afgesproken taken, ondermeer in voor de betaling van alle energie- en
waterverbruiken, dagelijkse onderhouds- en schoonmaakkosten, taksen, billijke vergoeding, sabam,
verzekering brand en ontploffingen,…
Hoofdgebruikers betalen geen huurgelden aan de gemeente voor de infrastructuur die zij beheren. De
verschillende hoofdgebruikers van het voetbalveld in de Stedestraat, Zwevegem-Kappaert verdelen
onderling de kosten voor water, energie en belijningsmateriaal. De middelbare school kan gratis
beschikken over het voetbalveld. De verschillende hoofdgebruikers van de voetbalvelden van het gem.
sportcentrum Sint-Denijs betalen maandelijks een onkostenvergoeding binnen de 30 dagen na
ontvangst van de factuur van de gemeente. De hoofdgebruiker voetbalinfrastructuur Moen, Zwevegem
sportpunt 5, Zwevegem sportpunt 6, Zwevegem-Knokke, Heestert en Otegem betalen de eventueel
door de gemeente doorgerekende onkostenvergoeding en alle rechtstreeks aan hen gefactureerde
exploitatiekosten.
Art 18: De gelegenheidsgebruiker betaalt de gebruiksvergoeding conform het gemeentelijk
retributiereglement sportinfrastructuur uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een onkostennota.
Uitzonderingen kunnen door het college van burgemeester en schepenen toegestaan worden omwille
van taakverdelingen tussen hoofd- en gelegenheidsgebruiker.

NETHEID, HYGIËNE, SECRETARIAATS- EN CAFETARIAGEBRUIK, VEILIGHEID, GELUIDSHINDER
Art 19: De hoofdgebruiker en gelegenheidsgebruiker verbindt er zich toe de voetbalinfrastructuur met
respect en op een reg-vriendelijke manier te gebruiken.
Art 20: Het is verboden eender welk vuil achter te laten in om het even welke gebouwdelen. Afval moet
direct in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd worden behoudens andere afspraken met de
hoofdgebruiker of de gemeente. Het is ten strengste verboden eender welk vuil en/of afval achter te
laten of in de vuilnisbakken te deponeren als dat niet direct afkomstig is van het gebruik van de
sportinfrastructuur. Eventuele bevuiling dient onmiddellijk gemeld te worden door de verantwoordelijke
gebruiker. Eventuele bevuiling dient onmiddellijk verwijderd/schoongemaakt te worden.
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-

-

-

Kleedkamers en cafetaria dienen na gebruik grondig gereinigd te worden. Het grof vuil dient
onmiddellijk na gebruik te worden weggenomen door de gelegenheidsgebruiker. Grondige
schoonmaak gebeurt door de hoofdgebruiker/terreinverantwoordelijke tenzij expliciet anders
overeengekomen.
De fijne schoonmaak van het gebouw horend bij voetbalveld Stedestraat, Zwevegem-Kappaert
gebeurt wekelijks door de schoonmaakster van de school. De fijne schoonmaak van het gebouw
horend bij de voetbalvelden gem. sportcentrum Sint-Denijs gebeurt door een schoonmaakster
betaald door de verschillende hoofdgebruikers van het sportcentrum.
De hoofdgebruiker zorgt voor permanente aanwezigheid van een trekker, borstel, dweil, 2
emmers en een vuilblik in het daartoe bestemde lokaal. Voor het gebouw horend bij het
voetbalveld in de Stedestraat, Zwevegem-Kappaert neemt de school deze verantwoordelijkheid
op zich.

Art 21: De dagelijkse exploitatie van de gebouwen en terreinen is ten laste van de hoofdgebruiker(s)
met exploitatieverantwoordelijkheid. Voor accommodaties met cafetaria gebeurt de uitbating van het
cafetaria eveneens door de hoofdgebruiker(s) met exploitatieverantwoordelijkheid. Georganiseerd
gebruik van dranken en eetwaren op of langs de voetbalvelden of in bijhorende gebouwen is enkel
toegestaan n.a.v. wedstrijden of mits akkoord van de gemeente. Hiervoor dient de gebruiker de
eventuele dranktoeleveringsovereenkomst, de eventuele concessieovereenkomst en de bepalingen in
het contract met de vaste hoofdgebruiker met exploitatieverantwoordelijkheid na te leven.
-

Glazen drinkbekers of flessen mogen niet gebruikt worden in de neutrale zones.

Art 22: De gebruiker ziet erop toe dat alle deuren en vensters na afloop van de activiteiten gesloten en
de lichten gedoofd worden volgens specifieke afspraken.
Art 23: Gebruik van een geluidsinstallatie is enkel toegestaan bij grote manifestaties of wedstrijden, mits
uitdrukkelijke toestemming van de gemeente.
Art 24: De hoofdgebruiker/terreinverantwoordelijke staat in voor de algemene bescherming en
vorstbeveiliging van de gebouwen en neemt maatregelen om vandalisme en oneigenlijk gebruik van de
infrastructuur te voorkomen.
Art 25: De gebruikers en hoofdgebruiker(s) staan in voor een veilig gebruik van de accommodatie. De
hoofdgebruiker en op zijn beurt de gelegenheidsgebruiker zorgt als goede huisvader voor de
exploitatieveiligheid. De gemeente zorgt, als eigenaar van de gebouwen, voor een veilige infrastructuur.
Om die reden is het belangrijk dat de hoofd- en gelegenheidsgebruiker er zich toe verbinden alle
exploitatieproblemen en elke schade onmiddellijk te melden aan de sportdienst. Zowel de hoofd- als de
gelegenheidsgebruiker zijn verantwoordelijk voor hun leden, de bezoekers, deelnemers aan activiteiten,
derden en waken over een veilig verloop van hun sportieve en extra-sportieve activiteiten.
Art 26: Het is verboden doorgangen of uitgangen te belemmeren voor hulpdiensten. Overtredingen
kunnen door de politie worden geverbaliseerd.
Art 27: Wat de wegen en de plaatsen betreft die voor het verkeer toegankelijk zijn, is de wegcode van
toepassing.
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Art 28: Skateboards, skeelers, steps en dergelijke mogen uit veiligheidsoverwegingen noch op de
trappen, noch op zitbanken, noch binnen in de gebouwen, gebruikt worden, behoudens expliciete
toelating door de gemeente.
Art 29: Alle affiches dienen vóór aanplakking ter goedkeuring voorgelegd aan de hoofdgebruiker die de
richtlijnen van het college van burgemeester en schepenen opvolgt. Affiches en andere aanplakkingen
zijn enkel toegelaten op de voorziene aanplakborden. Het is ten strengste verboden op muren, deuren
of vensters te afficheren, borden of affiches te bevestigen in de omgeving (op bomen, palen, in
struiken,…).

SLEUTELBEHEER
Art 30: De gemeente staat in voor het sleutelbeheer van de gemeentelijke gebouwen/omheiningen en
poorten.
Beschikken over een sleutel:
- alle hoofdgebruikers
- de gemeentelijke dienst publieke ruimte
- de gemeentelijke sportdienst
- de terreinverantwoordelijke
- sommige trainers en bestuursleden
- RHIZO College Zwevegem (voetbalgebouw Zwevegem-Kappaert)
-

-

Sleutels mogen om veiligheidsredenen niet gekopieerd worden, sloten mogen niet vervangen
worden. Dit is een exclusieve gemeentelijke bevoegdheid.
Sleutels mogen ook niet doorgegeven worden aan onbevoegden.
Indien een sleutel zoek is, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij de sportdienst.
Gelegenheidsgebruikers spreken af met de hoofdgebruiker of terreinverantwoordelijke die
ofwel zelf de gebouwen opent, ofwel een sleutel ter beschikking stelt. Na afloop wordt de
sleutel zo snel mogelijk terugbezorgd.
Gebruikers en hoofdgebruikers mogen enkel de sleutel gebruiken in de aan hen beschikbaar
gestelde ruimtes en op de aan hen beschikbaar gestelde momenten.

VERZEKERINGEN
Art 31: De gemeente verzekert de gemeentelijke gebouwen tegen brand, storm, hagel, glasbreuk en
waterschade met afstand van verhaal jegens de gebruikers tenzij bij kwaad opzet of vandalisme voor
zover het niet om commerciële activiteiten gaat.
-

De hoofdgebruiker(s) sluit(en) een polis objectieve aansprakelijkheid tegen brand en
ontploffing af.
De hoofdgebruiker(s) en de gelegenheidsgebruiker sluiten een verzekering burgerlijke en
contractuele aansprakelijkheid af.
Elk verzekert zijn eigen materiaal tegen brand, waterschade of stormschade of tegen
ontvreemding of beschadiging,…
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-

De hoofd- en gelegenheidsgebruikers verzekeren hun leden tegen burgerlijke aansprakelijkheid
en lichamelijke ongevallen.
Extra organisatie- of vergunningskosten worden gedragen door de gebruiker.

HOOFDGEBRUIKERS
Art. 32: Volgende verenigingen hebben een beheersovereenkomst met de gemeente
- Voetbalinfra Bekaertstraat, Sportpunt Zwevegem 5: Koninklijke voetbalclub Zwevegem Sport
- Voetbalinfra Avelgemstraat Zwevegem-Knokke: Koninklijke voetbalclub Zwevegem Sport
- Voetbalinfra gem. sportcentrum Otegem: KV Blauwvoet Otegem
- Voetbalinfra gem. sportterrein Moen: FC Moen
- Voetbalinfra gem. sportcentrum Sint-Denijs: FC Sparta Heestert en BVC De
Flandriens/centrumverantwoordelijke
- Voetbalinfra Stedestraat, Zwevegem-Kappaert: FC ’t Damberd, De Grassjotters, D’Hulster-Rox,
VK BNP Paribas Fortis Zuid-West, RHIZO College Zwevegem/centrumverantwoordelijke
- Voetbalinfra gem. sportterrein Heestert: FC Sparta Heestert
Opmerking: terrein 2 is private eigendom, huurovereenkomst gemeente
- Voetbalinfra Blokkestraat, Sportpunt 6: KVK Bekaert
Art. 33: De Gemeente kan de accommodatie, voorwerp van deze gebruiksovereenkomst, om redenen
van overmacht sluiten, zonder schadevergoeding te zijn verschuldigd aan de gebruiker.
Art. 34: Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, vallen onder de bevoegdheid van het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 35: Dit gebruiksreglement treedt in voege vanaf 15 augustus 2016
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