GEBRUIKS- EN RETRIBUTIEREGLEMENT

Gebruiks- en retributie inzake gebruik
gemeentelijke sportinfrastructuur
Artikel 1

Dit gebruiks- en retributiereglement is van toepassing op de gemeentelijke
sportinfrastructuur in Denderleeuw, nl. sporthal Ottoy, sporthal Lecompte en het
gemeentelijke kunstgrasveld.

Tarieven sportinfrastructuur
Artikel 2

A. Tarieven zaal sporthal Ottoy en sporthal Lecompte
Voor het gebruik van sporthal Ottoy en sporthal Lecompte gelden volgende
tarieven:

Scholen

Verenigingen
en
particulieren

Erkende
verenigingen
uit
Denderleeuw

Zaal

per
Prijzen per uur voor Prijzen
inwoners uit Denderleeuw uur voor nietinwoners
of Liedekerke

1/3 Ottoy
2/3 Ottoy
3/3 Ottoy
Poly. zaal Ottoy
Lecompte
1/3 Ottoy
2/3 Ottoy
3/3 Ottoy
Poly. zaal Ottoy
Lecompte
1/3 Ottoy
2/3 Ottoy
3/3 Ottoy
Poly. zaal Ottoy
Lecompte

€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 1,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 10,00
€4,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 3,50
€ 8,00

€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 20,00

Opgelet:
- Het scholentarief is enkel geldig tijdens schooluren (weekdagen tot 16 uur).
- Bij huur sportzaal ottoy is het gebruik van kleedkamers en/of douches
inbegrepen.
- In zaal Lecompte kan enkel de sportzaal worden gehuurd, het gebruik van
de kleedkamers is niet inbegrepen. Bovendien kan deze zaal enkel gehuurd
worden indien in de gemeentelijke sportzaal geen alternatief beschikbaar is.
B. Tarieven materiaal en squashzaal sporthal Ottoy
Voor het gebruik van materialen en squashzalen gelden volgende tarieven (incl.
gebruik van kleedkamers en/of douches):
Materiaal
Badmintonnet
Squashterrein
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Tarief per uur
€ 3,00
€ 8,00 (€ 4,00 per half uur)
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Squashkaart
Squashkaart scholen

€ 40 uur (11 beurten van 30 min.)
€ 2,50 per 30 min.

C. Tarieven gemeentelijk kunstgrasveld
Voor het gebruik van het gemeentelijk kunstgrasveld gelden volgende tarieven
(excl. gebruik van kleedkamers en/of douches):
Categorie
Tarief per uur
Verenigingen, scholen en particulieren van Denderleeuw en
Liedekerke
€ 5,00
Verenigingen, scholen en particulieren buiten Denderleeuw en
Liedekerke
€ 30,00
Het gebruik van de kleedkamers dient afzonderlijk aangevraagd te worden bij de
reservatie, zonder garantie op beschikbaarheid.
D. Tarieven gebruik kleedkamers en/of douches
Voor het gebruik van kleedkamers gelden volgende tarieven:
Materiaal
Tarief per uur
Gebruik kleedkamer
€ 5,00 per kleedkamer of € 1,00 per persoon
Het gebruik van de kleedkamers en de douches dient zicht te beperken tot een
minimum. Daaronder wordt verstaan maximum 15 minuten voor en 30 minuten na
een training en 30 minuten voor en 30 minuten na een competitiewedstrijd.
Artikel 3

Volgende organisaties worden vrijgesteld van de gebruiksvergoeding voor zover
het gaat om activiteiten die kaderen binnen hun normale werking: de gemeentelijke
en OCMW-diensten, de politiediensten en de brandweer.

Artikel 4

De betaling van reservaties gebeurt via na-facturatie op maandelijkse basis. De
betalingen dienen te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen volgens de details
van de factuur. Meer informatie vindt u terug in het reglement “retributie
invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten”.
Het betalen van reservaties van verenigingen gebeurt via factuur. Sporadische
gebruikers van de infrastructuur kunnen betalen via factuur of rechtstreeks aan de
balie via bancontact. De verantwoordelijke van de groep dient hierbij steeds zijn
contactgegevens te bezorgen aan de sportdienst.

Artikel 5

Artikel 6

Niet of niet-tijdige betaling kan leiden tot het ontzeggen van het gebruik van de
sportzaal voor een bepaalde periode of definitief, na goedkeuring door het college
van burgemeester en schepenen.

Artikel 7

Annulatie van een terrein is kosteloos indien dit annulatie minstens 3 dagen op
voorhand wordt aangevraagd bij de sportdienst.
Een laattijdige annulatie betekent dat de gereserveerde uren worden aangerekend.
Annulaties worden niet aangerekend indien de betrokken uren nog kunnen worden
verhuurd door de sportdienst, tenzij de competitiewedstrijd door de nationale of
Vlaamse liga, waarbij de vereniging is aangesloten, afgelast of uitgesteld wordt.

Artikel 8

De minimum huurtijd van de zaal of terrein bedraagt één uur. De huurtijd omvat ook
de nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen. De gebruiker dient
het terrein tijdig en in nette staat te verlaten.
Uitzondering hierop is de huur van de squashterreinen.
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Artikel 9

De toegewezen uren mogen onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven
aan andere verenigingen en/of particulieren. Indien dit wel gebeurt, wordt de
betrokken club een boete van het toepasselijke tarief x 3 aangerekend.

Artikel 10

Bij veelvuldig laattijdige annuleren of niet komen opdagen zonder verwittiging op
voorhand, kan het college van burgemeester en schepenen een boete aanrekenen
van het toepasselijke tarief x 3.

Reservatie sportinfrastructuur
Artikel 11

Reservaties van het terrein voor een volledig seizoen worden toegekend volgens
onderstaande voorrangsregels. Deze voorrangregels gelden niet bij reservaties die
aangevraagd worden na de deadlines op 31 mei en 15 juni.
A) Sporthal Ottoy en sporthal Lecompte
Sportzaal Ottoy heeft een vast bezettingsschema. Beschikbare plaatsen in sportzaal
Ottoy kunnen jaarlijks volgens onderstaande voorrangslijst ingevuld worden.
1. eigen organisaties ( gemeentebestuur Denderleeuw );
2. Erkende sportverenigingen van Denderleeuw of Liedekerke;
2.1. clubs in competitie, wedstrijd;
2.2. clubs in competitie, training ;
2.3. recreatieclubs;
3. verenigingen of scholen van Denderleeuw of Liedekerke die regelmatig
gebruik maken van de sportzaal;
4. verenigingen of scholen van Denderleeuw of Liedekerke die sporadisch
gebruik maken van de sportzaal ;
5. particulieren van Denderleeuw of Liedekerke;
6. verenigingen van buiten Denderleeuw, wedstrijd;
7. verenigingen van buiten Denderleeuw, training;
8. verenigingen, scholen, particulieren, die sporadisch gebruik maken van de
sportzaal.
B) Gemeentelijk kunstgrasveld
Volgende voorrangsregels gelden voor het gemeentelijk kunstgrasveld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artikel 12

Eigen organisaties (gemeentebestuur Denderleeuw);
Jeugdwerking Standaard Denderleeuw;
Erkende sportverenigingen van Denderleeuw zonder eigen infrastructuur;
Erkende verenigingen van Denderleeuw zonder eigen infrastructuur;
Erkende sportverenigingen van Denderleeuw met eigen infrastructuur;
Scholen van Denderleeuw;
Verenigingen en particulieren van Denderleeuw;
Verenigingen of particulieren buiten Denderleeuw.

Aanvragen voor reservatie sportinfrastructuur
Aanvragen voor het gebruik van het kunstgrasveld en sporthal Lecompte dienen te
gebeuren bij de gemeentelijke sportdienst op het specifieke aanvraagformulier.
 Reservaties van sportinfrastructuur voor een heel seizoen of op jaarbasis
moeten schriftelijk bij de sportdienst ingediend worden vóór volgende
deadlines:
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31 mei: Gemeentebestuur Denderleeuw en Jeugdwerking
Standaard Denderleeuw
o 15 juni: Alle andere verenigingen
Na het ontvangen van de aanvraagformulieren bepaalt de sportdienst, in functie van
een optimale werking en bezettingsgraad, welke club of vereniging op welke
momenten de gevraagde terreinen kan reserveren.
o

Algemene gebruiksregels sportinfrastructuur
Artikel 13

De gemeentelijke sporthal A. Ottoy is iedere dag toegankelijk van 9 tot 23 uur (op
zondag tot 22 uur), en het gemeentelijke kunstgrasveld is iedere dag toegankelijk
van 9 tot 22 uur, mits voorafgaande reservatie via de gemeentelijke sportdienst. De
sporthal is gesloten op wettelijke feest- en verlofdagen en tijdens de maand juli.
Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk bijkomende
openingsdagen vaststellen.

Artikel 14

Het college van burgmeester en schepenen kan ter allen tijde de
sportinfrastructuur sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of
in het geval van overmacht, zonder dat er hiervoor een schadevergoeding kan
gevorderd worden.

Artikel 15

Iedereen die de gemeentelijke sportinfrastructuur betreedt wordt geacht kennis
genomen te hebben van dit reglement en bijhorende bijlages en het te
aanvaarden. Bij niet naleving van de bepalingen van dit reglement kan het
gemeentebestuur onmiddellijk een einde maken aan het gebruik door de
desbetreffende persoon of vereniging.

Artikel 16

Veiligheid en aansprakelijkheid
De bezoekers worden voor hun eigen veiligheid verantwoordelijk gesteld en het
gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen. Het gemeentebestuur
is evenmin verantwoordelijk voor verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen,
sportuitrusting, kledij, materieel, …Gevonden voorwerpen worden 14 dagen
bewaard aan het onthaal.
De verenigingen moeten bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor Burgerlijke
Aansprakelijkheid van hun vereniging voor ongevallen of schade die hun leden aan
derden zouden kunnen veroorzaken.
Iedere bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de schade, aangericht door
hem aan materialen of lokalen . Geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk en
dienen verplicht verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.
Een EHBO-lokaal en een EHBO-koffer zijn ter beschikking in de sporthal.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 23 mei 2019
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BIJLAGE 1: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Gemeentelijk kunstgrasveld

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Het gemeentelijk kunstgrasveld is gelegen in het sport- en recreatiepark A. De
Pelsmaeker en staat onder beheer van het college van burgemeester en
schepenen.
Het veld heeft enkel tot doel de beoefening van voetbal, zowel trainingen als
wedstrijden. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk na voorafgaande aanvraag
aan de sportdienst.
Het veld mag niet worden betreden met schoenen met metalen of stalen noppen
of met spikes. Het veld dient betreden te worden met propere schoenen. Aan de
ingang van het veld liggen er matten.
Het is verboden:
- te roken of te eten binnen de omheining van het kunstgrasterrein;
- iets anders dan water te drinken op het veld;
- glas mee te brengen op of rond het terrein;
- afval te laten rond slingeren op of rond het terrein;
- onder invloed van drank of drugs het kunstgrasveld te betreden;
- opzettelijk tegen de omheining te trappen;
- verplaatsbaar trainingsmateriaal (doeltjes e.d.) te slepen. Het
materiaal moet altijd opgetild worden;
- honden of andere dieren op het veld toe te laten;
- op het hekwerk te gaan zitten;
- zware of puntige objecten op de kunstgrasmat te plaatsen;
- materiaal te verankeren in het veld.
Het veld mag enkel betreden worden door sportbeoefenaars en officiële
begeleiders en dit via het toegangshek. Het hek moet gesloten worden na
gebruik. Toeschouwers blijven achter de balustrades in de daartoe voorziene
zones.
Het gemeentebestuur heeft het recht om sportactiviteiten niet te laten
plaatsvinden indien door slechte weersomstandigheden het verdere gebruik van
het sportterrein in het gedrang komt. Indien er sneeuw op het terrein ligt of de
temperatuur onder -10° Celsius daalt kan er in geen geval gebruik gemaakt
worden van het terrein. Het aangerekende huurtarief zal desgevallend integraal
worden terugbetaald.
Groepen zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.
Verantwoordelijken van een groep gebruikers worden geacht toe te zien op het
correct gebruik van het kunstgrasveld. Bij het niet respecteren van de regels zal
het gemeentebestuur maatregelen treffen.
Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de sportdienst.
Beschadigingen aan het veld of de installaties worden ten laste gelegd van
diegenen die de schade veroorzaken. Eventuele herstellingen geschieden door
het gemeentebestuur en de kosten zullen verhaald worden op diegenen die de
schade veroorzaakt hebben.
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BIJLAGE 2: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Gemeentelijke sporthal A. Ottoy en zaal Lecompte
Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

De gemeentelijke sporthal A. Ottoy omvat indeling: een grote sportzaal die kan
onderverdeeld worden in 3 delen, een polyvalente zaal, 6 kleedkamers en 3
scheidsrechterlokaaltjes met bijbehorende sanitaire installaties, een onthaalbalie, een
E.H.B.O.- lokaal, een technische ruimte, een berging en 3 squashlokalen.
Toegang tot sporthal
- Elke sporter mag de sportvloer pas betreden bij het ingaan van het hem
toegekende gebruikersuur; de voorafgaande sporter dient - met medewerking
van de verantwoordelijke zaalwachter - zelf in te staan voor het tijdig opbergen
van het gebruikte sportmateriaal , d.w.z. dat de zaalwachter gemachtigd is voor
het einde van het gebruikersuur en afhankelijk van het geplaatste materiaal, de
activiteiten stil te leggen.
- Het betreden van de sportvloer is enkel toegestaan mits het dragen van
aangepaste sportschoeisel (stofvrij, mag geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten).
- Het publiek zal enkel toegelaten worden nadat speciale matten ter bescherming
op de sportvloer geplaatst zijn. Deze maatregelen dienen strikt nageleefd te
worden.
Gebruik materiaal
- Het sportmateriaal dat niet aan de sportdienst toebehoort, mag na afloop van de
activiteiten niet in de sportzaal achtergelaten worden.
- Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de zaalwachter.
Abnormale beschadigingen aan de zaal of aan de installaties kunnen ten laste
gelegd worden van de schuldige gebruiker of de verantwoordelijke. Eventuele
herstellingen geschieden door het gemeentebestuur en de kosten zullen
doorberekend worden naar de schuldige gebruiker of verantwoordelijke.
Gebruikers van de sporthal
- Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen slechts toegelaten worden wanneer zij
vergezeld zijn van een persoon die zich verantwoordelijk stelt.
- Aan personen die in staat van dronkenschap zijn, wordt de toegang geweigerd.
- Dieren worden niet in de sportaccommodatie toegelaten.
Het is eveneens verboden :
- de zedelijke orde te verstoren;
- het materiaal en/of het gebouw te beschadigen, de kleedkamers te bevuilen;
- te roken in de sportzaal, kleedkamers, douches of andere ruimten in het gebouw;
- spijzen en dranken te nuttigen buiten de cafetaria: uitzondering wordt gemaakt
voor water dat gegeven wordt ter verfrissing van de spelers tijdens de wedstrijd;
- ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, e.d. te beplakken of te benagelen.
Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht dit na te leven.
De medewerkers van de sportdienst hebben de taak dit reglement stipt uit te voeren.
Personen die de bepaling van dit reglement overtreden, zullen verzocht worden de
sportaccommodatie te verlaten. De politie heeft het recht van toezicht en kan
opgeroepen worden ingeval van weerspannigheid.
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