Stadsbestuur Tielt
Vademecum Sportraad
Reglement van inwendige orde bij het gebruik van
de stedelijke sportterreinen van Tielt
Hieronder zijn vervat:

I.

Sportterreinen Tielt, inbegrepen Watewy
Sportterreinen Aarsele
Voetbalterrein Kanegem
Voetbalterrein Schuiferskapelle

OPENINGSUREN

1. De stedelijke sportterreinen zijn in principe toegankelijk voor iedereen iedere dag van 8.00 tot
22.00 uur.
2. Afwijkingen van I. 1. zijn mogelijk mits toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen.
II.

TOEGANKELIJKHEID

1. De toegang tot de stedelijke sportterreinen is gratis voor iedereen, behoudens de bepalingen
vervat onder 2 hiernavolgend.
2. Sportverenigingen kunnen wel gerechtigd worden voor bepaalde sportmanifestaties, competities
of wedstrijden een toegangsprijs te vragen. Hiervoor dienen ze echter vooraf schriftelijk de
toelating te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
3. a) De gemeenteraadsleden en de leden van het bestuur van de sportraad hebben altijd gratis
toegang tot de stedelijke sportterreinen en tot alle manifestaties of wedstrijden welke er plaats
vinden, dit op vertoon van een speciale kaart met foto, hen afgeleverd door de stedelijke
sportdienst.
b) Deze gemandateerden en de zaalverantwoordelijken hebben het recht toezicht uit te oefenen
in de kleedkamers, stortbaden of andere afhankelijkheden van de terreinen.
Zij hebben tevens het recht om uit het gebouw te verwijderen of te doen verwijderen de
personen, spelers, toeschouwers die zich onbetamelijk gedragen of hun richtlijnen niet
opvolgen.
III.

GEBRUIK DER INSTALLATIES

1. De sportverenigingen (in de ruimste betekenis van het woord), evenals andere verenigingen,
bewegingen, bonden of organisaties, welke gevestigd zijn en hun activiteiten uitoefenen op het
grondgebied van de stad Tielt en die met het oog op hun deelname aan competitie van de
sportvelden en installaties wensen gebruik te maken, dienen schriftelijk hun aanvraag te richten
aan de stedelijke sportdienst welke belast is met het opstellen en bijhouden van de uurrooster en
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de activiteitenkalender van de stedelijke sportcentra.
Deze aanvraag geldt voor de duur van een jaar.
De aanvraag dient duidelijk te vermelden van welke installaties en/of speelveld men gebruik
wenst te maken, evenals de dagen en uren die men van doen heeft.
De stedelijke sportdienst dient dit schriftelijk te bevestigen.
2. Op de vrije uren welke niet in toepassing van III.1. hierboven werden toegewezen, kunnen de
sportverenigingen evenals alle andere verenigingen, bewegingen, bonden of organisaties voor
gelegenheidswedstrijden van de sportvelden en installaties gebruik maken. Zij dienen hun
aanvraag te doen volgens de procedure vermeld in III.1. en dit ten laatste 14 dagen voor de
datum van de wedstrijd.
De vrije uren zullen aangeduid worden op de uurrooster die ter inzage ligt op de stedelijke
sportdienst.
3. Op de vrije uren kunnen eveneens personen ten individuele titel gebruik maken van de
installaties. Ze dienen zich te wenden tot de stedelijke sportdienst die de naam van de aanvrager,
zijn adres, de aard van de gebruikte installaties evenals de datum en de gebruikte uren
neerschrijft in een daartoe door het stadsbestuur ter beschikking gesteld register.
4. a) De gebruikers aanvaarden de sportterreinen in de staat waarin ze zich op dat ogenblik
bevinden. Ze zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die tijdens en door het gebruik
ervan aan de terreinen, haar nevenlokalen en uitrusting wordt toegebracht. Indien de schade
moedwillig veroorzaakt werd, zullen de herstellingskosten verhaald worden op de dader of de
betrokken vereniging.
b) Er is meldingsplicht door de gebruikers bij het vaststellen van gebreken of bij beschadiging
op een daartoe geëigend formulier, te bekomen bij de opzichter of de stedelijke sportdienst.
IV.

GEBRUIKSTARIEVEN

1. De tarieven voor gebruik van de sportvelden worden vastgesteld door de gemeenteraad.
2. De gebruikers moeten te allen tijde aan de stedelijke opzichter het bewijs kunnen leveren dat de
reglementaire vergoeding vooraf betaald werd ofwel een schriftelijke goedkeuring voorleggen.
V.

BEPALINGEN VAN INWENDIGE ORDE

1. Het is de gebruikers van de velden en installaties niet toegelaten deze onder te verhuren of in
bruikleen te geven.
Eventuele omwisseling kan alleen mits toelating van de stedelijke sportdienst.
2. Zonder toelating van het College van Burgemeester en Schepenen is het verboden:
- te bouwen
- te verbouwen
- de bestemming van een bestaand gebouw te wijzigen
- een verplaatsbare inrichting op te richten.
3. Door elke vereniging, club of groepering dient een persoon aangeduid te worden die
verantwoordelijkheid op zich neemt voor de ganse groep.
4. De regeling van de toestellen voor verwarming, verlichting en waterverbruik mag uitsluitend
gebeuren door het daartoe speciaal aangesteld stadspersoneel. Het is de gebruikers van de
speelvelden en de installaties verboden deze apparatuur zelf te regelen dit omwille van een
zuinig verbruik en goed functioneren.
5. Stortbaden kunnen alleen na de wedstrijd of na de oefening worden genomen en deze enkel en
alleen door diegenen die hieraan hebben deelgenomen.
6. De gebruikers van de sportvelden dienen de reglementaire en normale sportkledij en schoeisel te
dragen tijdens de oefening of wedstrijden en dit in het belang van de infrastructuur.
7. De gebruikers blijven persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden, alsook tegenover om het
even welke autoriteit of administratie, zowel publieke als private. Ze zijn gehouden tot de
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betaling van alle mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten enz. die het gevolg zijn van de
manifestaties die zij op de sportterreinen inrichten.
8. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk ongeval of
welkdanige kwetsuren opgelopen op de speelvelden of de installaties. Speeltuigen zijn
toegankelijk op eigen verantwoordelijkheid. De gebruikers worden aangeraden een verzekering
burgerlijke verantwoordelijkheid af te sluiten.
9. Teneinde het stadsbestuur toe te laten de grasmatten te herstellen kunnen de voetbalvelden
jaarlijks een periode niet gebruikt worden.
Deze periode wordt jaarlijks afgesproken.
Alleen het College van Burgemeester en Schepenen kan om hoogdwingende redenen een andere
regeling treffen.
10. De stedelijke sportdienst noch organisatoren zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.
11. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor occasionele
wijzigingen aan dit reglement van inwendige orde aan te brengen.
12. Alle eventuele geschillen worden zonder beroep door het College van Burgemeester en
Schepenen geregeld.
13. De gebruikers worden geacht dit reglement te kennen en te aanvaarden.
VI.

CONTROLE EN TOEZICHT

1. Het toezicht en de controle zijn toevertrouwd aan de stedelijke opzichters.
2. De stedelijke opzichters hebben het recht een verslag op te maken over personen of
verenigingen bij een overtreding van dit reglement.
3. De gebruikers van de sportinfrastructuur worden geacht zich ook te houden aan het algemene
politiereglement van de stad Tielt, hoofdstuk VI betreffende openbare rust, afdeling 13
“Gemeentelijke sportinfrastructuur”, goedgekeurd op 6 december 1984 en gewijzigd op 5
september 1996.
Dit reglement is vanaf heden van toepassing en zal uithangen op de stedelijke sportterreinen.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 september 1996.
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