GEBRUIKSREGLEMENT
SPORTHAL COLOMBA
Wijngaardstraat 1 - 3070 Kortenberg

A. Doelstelling
Sporthal Colomba wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld om de Kortenbergse
sportclubs de mogelijkheid te geven om in optimale omstandigheden sportactiviteiten op te
zetten.
B. Algemene voorwaarden tot gebruik van de sporthal
a) Elk gebruik van de sporthal dient op voorhand gereserveerd te worden op de sportdienst
van Kortenberg, administratief centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, 02/755 22
87, sportdienst@kortenberg.be. Er kan niet gereserveerd worden via de zaalwachters.
b) Bepalingen:
1. De reservatie vermeldt de toegestane speelduur + toegewezen terrein (1/3, 2/3, 3/3 of
minihall). In deze speelduur zijn inbegrepen: het opstellen en wegbergen van de nodige
sporttoestellen. Het opstellen en wegbergen van de materialen gebeurt door de huurder.
2. Ingeval slechts een gedeelte van de zaal gebruikt wordt, is het de eerst aangekomen huurder
die de scheidingsgordijnen moet sluiten en de laatst vertrekkende die ze weer opbergt.
3. Indien een huurder voor een bepaalde sport, onmiddellijk en op hetzelfde speelveld wordt
opgevolgd door beoefenaars van dezelfde sport, mag hij in overeenkomst met deze laatste het
veld met de opgestelde toestellen overdragen. Deze laatste staat dan in voor de afbraak van de
toestellen en het opbergen van de scheidingsgordijnen. Alle materialen worden netjes
opgeborgen door de huurder op de aangeduide plaatsen.
4. Het is de taak van de huurder eventuele beschadigingen aan scheidingsnetten en/ of
sporttoestellen, eigendom van de gemeente, te rapporteren aan de sporthalverantwoordelijke,
én aan de sportdienst, maximum 24 uur na vaststelling.
5. Beschadigingen aan materiaal moeten – indien bewezen – vergoed worden door de huurder.
Deze sanctie weigeren staat gelijk aan een schorsing voor tenminste 6 maanden voor de
huurder.
Bij opzettelijk vernielen van de infrastructuur (deuren, plafonds, toiletten, wastafels,....) zal er
steeds een proces verbaal opgemaakt worden door de lokale politie.
6. De controle ter plaatse wordt uitgevoerd door de zaalverantwoordelijke. De spelers dienen
zich naar de onderrichtingen die hen door deze personeelsleden worden gegeven te schikken.
De sporthalverantwoordelijke dient met respect behandeld te worden.
c) Betalingen:
1. Zonder voorafgaandelijke betaling kan u geen aanspraak maken op uw reservatie.
Bovendien is het gebruik van de sporthal zonder voorafgaandelijke reservatie en betaling ten
strengste verboden.

2. Gereserveerde terreinen kunnen niet meer geannuleerd worden, tenzij ten laatste 1 week
voor de reservatiedatum en na een gemotiveerd verzoek aan de sportdienst. Indien u
reglementair heeft geannuleerd, worden deze voorafbetaalde terreinen niet terugbetaald maar
ontvangt u een waardebon voor een volgende speelbeurt.
3. Bij weigering van betaling zal het gebruik van de sporthal gedurende een periode van
tenminste 6 maanden worden ontzegd aan de betrokken club of alle spelers die aan het spel
hebben deelgenomen.
4. Dezelfde regels zijn van toepassing bij misbruik inzake de verklaring dat men inwoner is van
Groot-Kortenberg, of aangesloten is bij een club die op haar beurt al dan niet erkend is door
de gemeente.
5. Na opmaak van de jaarkalender dient iedere vaste gebruiker – op basis van haar
uurregeling (jeugd/volwassenen – training/wedstrijd) – de berekening te maken van het
verschuldigde bedrag en dit bedrag via overschrijving (091-0120509-64) over te maken aan de
gemeente. De clubs met een competitiekalender worden geacht deze over te maken aan de
sportdienst. Pas na ontvangst van de betaling én de uurregeling heeft de club recht op het
gebruik van de toegewezen uren.
Hierop kunnen afwijkingen toegestaan worden, na akkoord en in samenspraak met de
sportdienst.
Indien na controle door de sportdienst of de verantwoordelijke blijkt dat de uurregeling niet
klopt, kan een sanctie volgen.
6. Als u als individuele gebruiker voor meerdere maanden wenst te reserveren, betaalt u op
voorhand. De betalingen gebeuren bij voorkeur via overschrijving op de rekening van de
gemeente Kortenberg, zijnde 091-0120509-64.
7. Het tarief voor het gebruik van de sporthal is het tarief dat geldt op de speeldag zelf.
Indien de gemeenteraad tussen de reservatie en de speeldag overgaat tot een tariefwijziging
blijft deze regel gelden en dienen de huurders op verzoek eventueel bij te betalen.
8. Tarieven (van toepassing vanaf 18/09/2006):
Jeugdwerking
(tot 16 jaar)
van erkende
verenigingen

1/3
zaal
of
minihal
2/3
zaal

3/3
zaal

Eerste 3 u/dag
gratis, vanaf
het 4de uur 3
€/uur
Eerste 3 u/dag
gratis, vanaf
het 4de uur 5
€/uur
Eerste 3 u/dag
gratis, vanaf
het 4de uur 7

Erkende
verenigingen
zonder (enkel
voor trainingen)
jeugdwerking

Eerste 3u/week
gratis, vanaf het
4de uur 3 euro
/uur
Eerste 3u/week
gratis, vanaf het
4de uur 5 euro
/uur
Eerste 3u/week
gratis, vanaf het
4de uur 7 euro

Gemeentelijke verenigingen,
individuelen

Verenigingen
en
individuelen
van buiten de
gemeente

Erkende
verenigingen
3 €/u

Niet-erkende
verenigingen
10 €/u

20 €/u

5 €/u

16 €/u

32 €/u

7 €/u

20 €/u

40 €/u

€/uur
/uur
Tijdens daluren (ma/di/do/vr: van 9u tot 15u, wo: van 9u-12u) worden de tarieven met 50%
verminderd.
Douchen zonder te sporten is mogelijk aan 1,50 euro/persoon. Groepen van maximum 10
personen tegelijkertijd betalen 10 euro voor een volledige kleedkamer.
9. Auteursrechten, die voortvloeien uit de aard van de activiteit, zijn ten laste van de
organiserende vereniging (Sabam en BV).
10. Gereserveerde terreinen mogen niet onderverhuurd worden. Bij overtreding zal het
gebruik van de sporthal gedurende een periode van tenminste 6 maanden worden ontzegd aan
de betrokken.
11.Wanneer een club van de gemeente een tornooi organiseert in de sporthal met uitsluitend
niet-Kortenbergse verenigingen, dient het tarief van niet-inwoners betaald te worden.
12. Wanneer in een competitie of tornooi, georganiseerd door een plaatselijk "overkoepelend
orgaan", twee ploegen van buiten de gemeente tegen elkaar uitkomen, dan dient het tarief van
niet-inwoners betaald te worden.

C. Bijzondere voorwaarden tot het gebruik van de sporthal
a)

Opstellen reservatiekalender

1. Het college van burgemeester en schepenen verleent, wijzigt of weigert toelating tot het
gebruiken van gemeentelijke lokalen en terreinen, in overleg met of op advies van de
gemeentelijke sportraad.
Bij het verlenen van de toelating wordt volgende voorrangsregeling toegepast :
1. gemeentebestuur
2. erkende Kortenbergse sportverenigingen
3. Kortenbergse scholen
4. niet-erkende Kortenbergse sportverenigingen
5. Kortenbergse individuelen
6. individuelen en sportverenigingen van buiten Kortenberg
2. Procedure: In de maand april worden de vaste clubs verzocht hun uren voor het komende
sportseizoen door te geven aan de sportdienst. De sporthalkalender zal opgesteld worden op
basis van de kalender van het jaar voordien in hierboven genoemde volgorde van voorrang.
De sportdienst werkt hierop een ontwerp van kalender uit, die besproken wordt op de
jaarlijkse gebruikersvergadering. De data van tornooien en andere speciale competities worden
vastgelegd. De sportraad geeft zijn advies op dit ontwerp. Het College keurt de kalender
goed.
3. Voorrang

Indien meerdere verenigingen hetzelfde terrein of de zaal wensen te gebruiken op hetzelfde
tijdstip, zal in eerste instantie getracht worden in overleg (tijdens de gebruikersvergadering)
tot een overeenkomst te komen.
Lukt dit niet, dan is de volgorde van prioriteiten als volgt :
- zaalsporten (belijning!) tegenover buitensporten
- verenigingen die vooral inwoners van de gemeente groeperen : de ledenlijst
ingediend bij de federatie of de bond waarbij de vereniging is aangesloten, geldt als
ledenlijst.
- groepssporten vanaf 18u en/of sporten met een terreinbezetting (op 1/3 van de sporthal) van
minimum 6 personen tegenover individueel gerichte sporten.
- jeugdtrainingen tot 19u tegenover trainingen voor volwassenen.
- competitiesporten (wedstrijdkalender) tegenover recreatiesporten.
- nieuwe sporten tegenover sporten die reeds beoefend worden te Kortenberg
Om meerdere verenigingen aan bod te kunnen laten komen kan het zijn dat er een uur of
dagwijziging plaatsvindt, in samenspraak met de betreffende club(s) en de sportdienst.
b) Openingsuren
- sporthal: elke dag van 9.00 uur tot 23.00 uur (laatste reservatie om 22u). Uitgezonderd
feestdagen.
- sportdienst: ma-di-wo-do-vr van 9u-12u
wo. van 13u-16u
D. Praktische richtlijnen
a) Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen is verboden in de sporthal. (met
uitzondering van schoenen met erkend label).
b)Het uurrooster moet strikt nageleefd worden. Opwarming door de volgende gebruiker in de
sporthal kan NIET voor aanvang van het gereserveerde uur. Alleen ingeval van uitdrukkelijke
toestemming van de aanwezige gebruiker kan toelating worden verleend.
c) Geen enkele wijziging aan de infrastructuur is toegelaten. Dit heeft ook betrekking op het
gebruik van nagels, haken, duimspijkers en andere bevestigingsmateriaal in de muren of
plafonds.
d) Bij het verlaten van de infrastructuur dient men de volgende zaken in acht te nemen: deuren
sluiten, lichten doven, tribune inschuiven, stoelen/doelen/banken aan de kant plaatsen, afval
opruimen.
e) Er geldt een volledig rookverbod in heel het gebouw.
f) Meubilair en toestellen, eigendom van de gemeente, mogen het hoofdgebouw waartoe ze
behoren niet verlaten zonder de toelating van het college van burgemeester en schepenen.
g) Verenigingen, die eigen materiaal ter plaatse willen laten, kunnen aan de gemeente vragen
om een kast te mogen plaatsen in de aangeduide ruimte achter in de zaal.
E. Richtlijnen inzake het gebruik van kleedkamers/stortbaden
a) De zaalverantwoordelijke van de sporthal zal de gebruiker een kleedkamer toewijzen.
b) Algemeen geldt dat de eerste twee kleedkamers bestemd zijn voor de heren en de twee

laatste kleedkamers voor de dames.
c) Wanneer 2 ploegen (van hetzelfde geslacht) tegen elkaar uitkomen dan dienen zij 2
kleedkamers te gebruiken met een gemeenschappelijke doucheruimte.
d) Kleedkamers en douches mogen door de sportbeoefenaars gebruikt worden tot maximum
een half uur na hun trainingen of wedstrijden en dienen proper achtergelaten te worden.
e) Alleen spelers, scheidsrechters en trainers betreden de kleedkamers en doucheruimten.
Supporters zijn niet toegelaten.
f) Feestjes na een gewonnen match vinden niet plaats in de kleedkamers.
g) Het is verboden glazen of glazen flessen mee te nemen in de sporthal en de kleedkamers.
h) Bij niet naleven van deze voorschriften zal de toegang tot de terreinen en de kleedkamers
aan de huurder(s) geweigerd worden gedurende een periode van tenminste 6 maanden.

F. Slotbepalingen
a) Indien er onverwachts aan de infrastructuur moet gewerkt worden of in geval van
heirkracht kan de sporthall tijdelijk gesloten worden. Als dat het geval is wordt u zo vlug
mogelijk verwittigd (u houdt de betaalde uren dan tegoed).
b) Door het reserveren en het gebruik van de kleedkamers en de sporthallen verklaren alle
sportbeoefenaars de reglementen ter zake te kennen en ze te aanvaarden.
c) Dit reglement is opgesteld door de sportdienst in overleg met de sportraad en de schepen
van sport. We rekenen op de sportiviteit van iedere gebruiker zodat - via een goede
verstandhouding en een gezonde collegialiteit - iedereen op een aangename manier gebruik
kan maken van deze infrastructuur.
Dit reglement werd goedgekeurd op de college van 10 juni 2009, en kan wanneer nodig
worden aangepast.
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