HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE MINISPORTHAL – OSYLEI.
ART.1. De minisporthal staat onder het beheer van de vzw Sport Mortsel.
ART.2. Vzw Sport Mortsel is gemachtigd om uitvoeringsmaatregelen te nemen, zo de omstandigheden en
noodwendigheden van de dienst dit vereisen.
ART.3. De minisporthal is slechts toegankelijk buiten de normale schooluren. De minisporthal staat ter
beschikking voor het houden van trainingen.
ART.4. Vzw Sport Mortsel heeft het recht om het gebruik van de minisporthal tijdelijk op te heffen, indien
het deze zelf nodig heeft of ingeval de school deze nodig heeft, tijdens de uren die aan de verenigingen zijn
toegewezen.In dit geval zal de vzw Sport Mortsel, buiten het geval van heirkracht, tenminste drie weken
vooraf de verenigingen hiervan verwittigen.
ART.5. De toegang tot de minisporthal zal slechts mogelijk zijn na betaling van de vergoedingen en de
waarborg.
ART.6. Vzw Sport Mortsel heeft het recht toezicht uit te oefenen in alle lokalen en aanhorigheden van de
minisporthal. Vzw Sport Mortsel heeft het recht de personen die zich onbetamelijk gedragen of de door zijn
afgevaardigden gegeven bevelen niet opvolgen er uit te verwijderen of te doen verwijderen door de politie.
ART.7. Het is verboden de minisporthal te betreden, tenzij onder de voorwaarden en tijdens de uren
bepaald door de vzw Sport Mortsel. Personen aan wie een bijzonder toezicht is opgedragen ingevolge
wettelijke, provinciale of gemeentelijke besluiten, verordeningen of reglementen zullen steeds vrije toegang
hebben binnen de perken van hun bevoegdheid.
De verenigingen – gebruikers van de minisporthal moeten zich verzekeren voor wat betreft
ART.8.
ongevallen overkomen aan personen die zich onder haar beheer in de lokalen bevinden, en voor burgerlijke
aansprakelijkheid in verband met mogelijke ongevallen.
ART.9. De deelnemers aan trainingen mogen alleen het hen toegewezen speelveld betreden tijdens de
hen voorbehouden uren. Andere lokalen dan deze, waarvoor het gebruik wordt toegestaan, mogen niet
worden betreden. Personen niet betrokken bij de trainingen mogen onder geen enkel beding de
speelvelden betreden.
ART.10. Personen die zich op de speelvelden begeven moeten een schoeisel dragen dat geen schade aan
de vloer van de minisporthal kan veroorzaken. Het dragen van zolen die strepen nalaten op de sportvloer,
is verboden. Personen die zich niet aan deze regel houden, zullen de toegang tot de zaal geweigerd
worden.
ART.11. Het bestuur van de vereniging zal er over waken dat:
- de sportbeoefenaars enkel het materiaal gebruiken dat bestemd is tot de beoefening van hun
sporttak.
- bij gebruik van de kleedkamers en stortbaden deuren dichtgehouden worden en het verboden
is onbetamelijke gebaren of daden te stellen. Het is verboden aan de spelers zich onnodig op
te houden in de kleedkamers.
- het verboden is aan personen van verschillend geslacht zich gelijktijdig in dezelfde
kleedkamers of stortbaden op te houden.
- de kleedkamers en sportzalen rein gehouden worden en geen voorwerpen mogen op de grond
geworpen of achtergelaten worden. Het gebruik van zaken of verrichten van handelingen, die
schade zouden kunnen veroorzaken aan de sportzalen, de kleedkamers en hun uitrusting, is
verboden.
- voorwerpen die toiletten zouden kunnen bevuilen of beschadigen, of de aflopen zouden
kunnen verstoppen, niet mogen gebruikt, weggeworpen of achtergelaten worden.
- de sportbeoefenaars bij het beëindigen van de trainingen zich, na het opruimen van de zaal,
aanstonds naar de kleedkamers begeven en de toeschouwers zullen onmiddellijk de
minisporthal verlaten. Het is verboden zich onnodig op te houden in de minisporthal en
aanhorigheden.
ART.12. De sportbeoefenaars zullen bij het betreden en ontruimen van het terrein volgende regels in acht
nemen:
aan het begin en einde van elke gebruikersperiode zullen spelers en zaalwachters gezamenlijk
het terrein opstellen en opruimen. Het opruimen gebeurt 5 minuten voor het eind uur.
de clubs ruimen hun eigen materiaal op (ballenkarren, flessen in vuilbak,…)
de zaal dient proper achtergelaten te worden

ART.13. Het aantal toegelaten personen wordt beperkt volgens de gangbare voorschriften.
ART.14. De toeschouwers mogen in geen geval de speelruimte betreden. De bezoekers en gebruikers
staan in voor eigen veiligheid. Vzw Sport Mortsel kan voor geen enkel ongeval aansprakelijk gesteld
worden, evenmin als voor gestolen, beschadigde of verdwenen voorwerpen, toebehorende aan de
bezoekers en gebruikers.
ART.15. Het is verboden aan personen die kennelijk onder invloed zijn van drank, de minisporthal te
betreden.
ART.16. Kinderen beneden de acht jaar worden alleen tot de minisporthal toegelaten wanneer zij vergezeld
zijn van een meerderjarig persoon, die over hen toezicht uitoefent. Iedere bezoeker wordt verondersteld het
reglement te kennen en dient er zich aan te houden.
ART.17. Het bestuur van de verenigingen is verantwoordelijk voor alle schade door haar leden veroorzaakt
aan het gebouw en de inrichting. Verenigingen of personen die bij het betreden van de minisporthal
vernielingen of beschadigingen vaststellen dienen zulks onmiddellijk ter kennis te brengen aan de
verantwoordelijke van de zaal. Eventuele schade zal op kosten van de vereniging hersteld worden.
Verdwenen materiaal zal door de vereniging worden vergoed tegen de prijs van nieuw materiaal.
ART.18. In de minisporthal en aanhorigheden is het verboden:
door welke handeling ook de orde of de veiligheid te verstoren of het normaal verloop van de
trainingen te verhinderen;
met welke voorwerpen ook, vreemd aan de beoefende sport, te werpen, of welke tuigen ook te
laten ontploffen of knallen;
dieren binnen te brengen;
de rust in de omgeving te storen;
te roken, te eten of te drinken in de gebouwen;
fietsen en voertuigen binnen te brengen of te plaatsen tegen de gevel, voor de ingang van de
minisporthal;
de doortocht in de gang te belemmeren door zich op die plaatsen onnodig op te houden en/of
door er sportzakken en/of materiaal te plaatsen;
deze onder te verhuren of over te dragen aan derden.
ART.19. De sleutel van de minisporthal dient steeds door de persoon, aangesteld door het bestuur van de
vereniging , afgehaald te worden bij de conciërge ten vroegste 20 minuten voor het gereserveerde uur en
moet ten laatste 20 minuten na gebruik teruggebracht worden. Deze persoon sluit de deuren en de poort
na alle lichten te hebben gedoofd. Bij verlies van de sleutel of het niet tijdig terugbrengen zal een bedrag
afgehouden worden van de waarborg.
ART.20. Veranderingen aan de gereserveerde uren dienen minimum twee weken op voorhand
doorgegeven te worden om voor terugbetaling in aanmerking te komen.
ART.21. Vzw Sport Mortsel kan in het belang van de gemeentelijke instelling(en), of wanneer onderhoudsof herstellingswerken nodig zijn steeds voortijdig met een eenvoudige beslissing een einde stellen aan de
verleende toelating. In geval van het niet naleven van het reglement van interne orde zal er een einde
gesteld worden aan de verleende toelating zonder enige vorm van vergoeding.
ART.22. Dit reglement is van toepassing vanaf 01.06.05.

