Reglement van inwendige orde van de sportaccommodaties De Valkaart
en bijhorende kleedkamers De Schakel te Oostkamp en Ridefort te
Ruddervoorde, geëxploiteerd door FARYS|TMVW
I. Algemene bepalingen
Artikel 1
De sporthallen De Valkaart te Oostkamp (incl. kleedkamers, matsportenzaal en zolder en de
buitenterreinen “Siemens” en “De Piste” en bijhorende kleedkamers De Schakel) en Ridefort te
Ruddervoorde (incl. kleedkamers, matsportenzaal, cafetaria A en B en het buitenterrein ‘veld 3’)
(hierna de ‘inrichting’ genaamd) worden door FARYS|TMVW uitgebaat. Elke gebruiker van de
inrichting wordt geacht kennis genomen te hebben van dit reglement dat duidelijk is uitgehangen
alsmede van het tariefreglement.
Voor het zwembad De Valkaart is er een afzonderlijk reglement van inwendige orde.
De gebruiker zorgt ervoor dat voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen die uit de ingerichte activiteit
voortvloeien (o.a. vergunningen, risicoanalyses…). Wettelijke financiële retributies (zoals
auteursrechten, taksen, belastingen…) zijn ten laste van de gebruiker.

Artikel 2
De accommodaties vervat in dit reglement zijn bestemd voor vrijetijdsbesteding, niet voor
privédoeleinden (verjaardagsfeesten, huwelijken, communies, familiefeesten, babyborrels, …).
Alle aanvragen tot gebruik, wijziging en opzegging moeten gericht zijn aan FARYS|TMVW, p/a De
Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp.
De dagelijkse werking van de inrichting wordt waargenomen door het verantwoordelijke personeel,
volgens de richtlijnen van FARYS|TMVW. Het publiek is gehouden de onderrichtingen van het
personeel, die belast is met de uitvoering van dit reglement, te volgen.
Het personeel staat in voor de veiligheid en de zedigheid. Zij zijn aldus gemachtigd de personen uit te
sluiten van wie het gedrag onbehoorlijk is (overdreven lawaai, slaan met deuren…) of die weigeren
zich naar hun onderrichtingen te schikken. Bij weerspannigheid kan de hulp van de politie ingeroepen
worden.
FARYS|TMVW staat in voor het onderhoud, de reiniging en het nazicht van de inrichting en de
aanwezige materialen.

Artikel 3
Het personeel zorgt voor de goede werking van de inrichting.
Het personeel is verantwoordelijk voor de verwarming. De aanwezige regelaars mogen enkel en
alleen door het personeel worden bediend.
Het personeel zal ervoor instaan dat de inrichting gebruiksklaar is (o.a. aanschakelen van de
verlichting, de verwarming, de koeling en de ventilatie), het aantal gebruikers bijhouden en de nodige
raadgevingen en begeleiding verstrekken. Het personeel zal bij sluiting nazien of alle vensters en
deuren gesloten zijn en schakelt de verlichting uit van de inrichting. De inrichting wordt geopend en
gesloten door het personeel.

Artikel 4
Alle gereserveerde uren voor de gebruiker worden aangerekend aan de prijzen overeenkomstig het
tariefreglement. Uitzonderlijk kan daarvan afgeweken worden mits goedkeuring van FARYS|TMVW.
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Artikel 5
De uurregeling wordt door FARYS|TMVW vastgesteld. De inrichting is gans het jaar toegankelijk voor
het publiek. Echter kan FARYS|TMVW tijdelijk de inrichting sluiten en reservaties annuleren om
redenen van openbaar nut of om gezondheidsredenen. Dit zal steeds, waar mogelijk, voldoende
vooraf worden aangekondigd. Het wekelijks uurrooster wordt periodiek vastgesteld door
FARYS|TMVW.
Jaarlijks wordt een lijst vrijgegeven waarop vermeld staat wanneer de inrichting gesloten is.
In De Valkaart (ter hoogte van zaal A), in Ridefort (in de inkom of achterinkom) en voor de
buitenvoetbalvelden (in De Schakel) hangt een lijst met de toegewezen kleedkamers.
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in deze kleedkamers. In De Valkaart zijn kluizen aanwezig.
Wie het gebouw na het sporten verlaat moet ook zijn kluis leeg maken.

Artikel 6
Het is verboden:
• de infrastructuur aan derden ter beschikking te stellen;
• papier, afval, vuilnis of om het even welke voorwerpen neer te leggen, weg te werpen of achter te
laten elders dan in de daartoe bestaande bakken;
• publiciteit of handelsactiviteiten te voeren, tenzij hiervoor toelating wordt verleend door
FARYS|TMVW;
• samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk te gedragen of
gekleed te zijn, het publiek te hinderen;
• de inrichting te betreden voor de openings- of na de sluitingsuren;
• zich te bevinden op plaatsen voorbehouden aan de diensten van de inrichting;
• te eten (inclusief kauwgom), te drinken of te roken. Enkel water in PVC-flessen of -bekertjes is
toegelaten;
• hars te benutten;
• de berging als speelruimte te benutten.

Artikel 7: Toegang
De inrichting is voor de gebruikers toegankelijk tijdens de daartoe vastgestelde uren op vertoon van
een reservatiebewijs, afgeleverd door het personeel.
De inrichting wordt enkel benut overeenkomstig haar bestemming.
Kinderen beneden de acht jaar moeten vergezeld zijn van een verantwoordelijk toezichthoudende
persoon (vanaf 18 jaar). De verenigingen en instellingen zorgen ervoor dat er steeds een begeleider
(trainer, leerkracht…) tijdig aanwezig is.

Artikel 8: Kledij
De sportbeoefenaar moet hygiënisch, zedig en in overeenstemming met de vereisten van de sport
gekleed zijn.

Artikel 9: Terrein en tijdsduur
De gebruikers dienen zich te houden aan de toegewezen tijdslimieten en terreinen, zelfs indien de
zaal of het terrein vooraf of nadien vrij blijven. Het personeel ziet toe op het op tijd betreden en
verlaten van de inrichting. Op het einduur moet de zaal volledig vrij zijn. Dit betekent dat de
sportactiviteiten 5 minuten voordien dienen beëindigd te zijn, zodat er genoeg tijd overblijft om al het
materiaal op te bergen.
Indien vastgesteld wordt dat de inrichting gebruikt wordt buiten de toegestane tijdsduur, wordt dit
aangerekend volgens het tariefreglement.
Het is verboden medegebruikers te hinderen tijdens hun activiteiten.
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Artikel 10: Bescherming sportvloer
Het sportschoeisel moet aangepast en zuiver zijn. Het personeel is gemachtigd de zaalsportschoenen
te controleren en de overtreders tot de sportzaal te verbieden. Dit kan ook wanneer de trainingen of
wedstrijden reeds bezig zijn. Indien na het gebruik een beschadiging (onder andere strepen) wordt
vastgesteld, worden de gebruiker herstel- en/of reinigingskosten aangerekend.
Slepen van materieel over de vloer is niet toegelaten.
Roken en wegwerpen van peuken, lucifers en aanstekers is verboden.

Artikel 11: Toestellen en materieel
De gebruikers vragen vooraf de toestemming aan het personeel voor het gebruik van het materieel of
de installaties die zij nodig hebben voor de door hen geplande activiteit. Het is verboden toestellen en
materieel te gebruiken of te verplaatsen of in enige zin veranderingen aan te brengen aan de inrichting
van de sporthallen, tenzij dit voor de beoefening van de geplande activiteit noodzakelijk is en mits
voorafgaand akkoord van het personeel. Het personeel zal hierop toezien.
De gebruikers zijn, onder toezicht van het personeel, verantwoordelijk voor het correct opstellen,
afbreken en terug opbergen van de installaties en het materieel dat door hen werd gebruikt. Indien de
gebruikte installaties en het gebruikte materieel onvoldoende worden opgeborgen of opgeruimd in
samenwerking met de gebruikers, zullen aan deze de onkosten aangerekend worden, die veroorzaakt
zijn door het extra inzetten van personeel voor opbergen en opruimen.
Schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de FARYS|TMVW. De herstellings- en/of
vervangingskosten ingevolge beschadiging van de infrastructuur, de toestellen of het materieel door
de gebruiker(s), zullen van deze gebruiker(s) teruggevorderd worden.
Verenigingen en instellingen kunnen, op eigen risico en verantwoordelijkheid en na voorafgaandelijke
toestemming van FARYS|TMVW eigen materiaal stapelen op de daartoe aangewezen plaats en voor
de afgesproken periode. Dit eigen materiaal is niet verzekerd door FARYS|TMVW.

Artikel 12: Voetbalterreinen
Voor de openlucht voetbalterreinen wordt alle materiaal zoals voetbalnetten en cornervlaggen
geleverd door FARYS|TMVW. Ballen worden door de gebruiker zelf meegebracht. Het gewoon
onderhoud van de grasmat is ten laste van FARYS|TMVW. Er kan een ‘rustperiode’ voor het
voetbalplein voorzien worden. Dan worden de voetbalterreinen niet ter beschikking gesteld.
De voetbalschoenen dienen uitgedaan te worden bij het binnenkomen van de binnenaccommodatie
en de buiten aangebrachte voetbalschoencleaners dienen gebruikt te worden tenzij er maatregelen
genomen werden om de vloer in de gang en de kleedkamers op een efficiënte manier te beschermen.
Cornervlaggen moeten door de gebruiker zelf geplaatst worden voor de training of wedstrijd alsook
achteraf opgeborgen worden in het voorziene lokaal.

Artikel 13: Kleedkamers en sanitaire inrichtingen
De gebruikers moeten zich steeds langs de aangeduide weg verplaatsen van en naar de
kleedkamers, de sportruimte en de neveninstallaties. Toeschouwers en andere niet-sportbeoefenaars
worden streng geweerd. Afwijking hierop vereist voorafgaande toelating van FARYS|TMVW. De
gereserveerde kleedkamers kunnen maximum benut worden van een half uur voor tot een half uur na
het gebruik van de geboekte infrastructuur. Daarna moet u de infrastructuur spontaan verlaten.
Wanneer wegens overbelasting van de inrichting de beschikbare kleedkamers ontoereikend zijn om
aan iedere ploeg een afzonderlijke kleedkamer toe te wijzen, kan het personeel in eenzelfde ruimte
meerdere ploegen onderbrengen.

Artikel 14: Veiligheid
De gebruiker dient alle nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te
beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek:
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•
•
•
•
•
•
•
•

rookverbod op alle plaatsen;
verbod op het maken van open vuren, vuurwerk en andere brandgevaarlijke handelingen;
de gebruikte materialen mogen in geen geval bijdragen tot de verspreiding van brand en/of
toxische gassen;
vrijhouden van alle nooduitgangen en veiligheidsvoorzieningen in de accommodatie;
de aanwezige snelblustoestellen moeten steeds bereikbaar zijn en vlot worden ingezet;
de toegangswegen voor de brandweer moeten altijd vrij zijn van voertuigen; enkel voor het laden
en lossen van materialen wordt een uitzondering gemaakt;
voorzien van voldoende verantwoordelijken bij grotere manifestaties;
voorzien van E.H.B.O.-post (mobiel) bij organisaties van meer dan 400 deelnemers en/of 1.000
toeschouwers.

Artikel 15: E.H.B.O.
Gekwetsten moeten onmiddellijk naar het lokaal E.H.B.O. gebracht worden om er de nodige zorgen te
ontvangen. Het werk van de dienst E.H.B.O. mag niet belemmerd worden. Het E.H.B.O.-materiaal
voorhanden in de inrichting mag gebruikt worden mits toelating van het personeel.

Artikel 16: Dieren en rijwielen
Het is verboden dieren en rijwielen of andere voertuigen in de sporthallen binnen te brengen.

Artikel 17: Parkeerplaatsen
Auto’s, moto’s, bromfietsen en fietsen moeten op de voorziene parkeerplaatsen en stalplaatsen gezet
worden. Het plaatsen van rijwielen en motorrijwielen tegen een muur, een omheining of een
toegangsdeur van de inrichting is verboden.

Artikel 18: Publiciteit
Elke vorm van publiciteit mag uitsluitend aangebracht worden mits voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van FARYS|TMVW.
Het plaatsen en hangen alsook het wegnemen van al het publiciteitsmateriaal kan maar gebeuren
tijdens de uren toegewezen aan de gebruiker zelf en de binnen de voorziene werkuren van het
personeel.

Artikel 19: Verantwoordelijkheid
FARYS|TMVW is niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstallen die mochten voorkomen in de
inrichting.

Artikel 20
Onderhavig reglement geldt zowel voor de scholen, verenigingen, instellingen… (deze worden geacht
hun leden en het bijzonder hun trainers op de hoogte te brengen van deze voorwaarden) als voor het
publiek.

Artikel 21
Bij weerspannigheid en overtredingen kan steeds de tussenkomst van de politie worden ingeroepen
door het personeel.
Onverminderd de bepalingen in de artikelen 2 en 21 en andere wetsbepalingen, worden de
overtredingen op onderhavig reglement, gestraft met administratieve sancties.

Artikel 22
De Gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke
gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de
sportaccommodatie.
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II. Extra specifieke bepalingen matsportenzalen
Artikel 23: matsportenzaal
Het is verboden:
• harde ballen te benutten (met uitzondering van vechtsportspecifieke materialen zoals
judoballen…);
• materialen of kledij (met ‘gevaarlijke harde uitsteeksels’ zoals ritsen, riemen, juwelen, …) te
benutten die ‘putten of indrukken’ nalaten op de matten of deze beschadigen;
• de aanwezige matten te verplaatsen.
De vechtsportmatten in de matsportzaal mogen enkel met blote voeten, op kousen, met stoffen slofjes
of met vechtsportspecifieke schoeisels zoals wushu pantoffels, … betreden worden.
De sportbeoefening moet aangepast worden aan de lage hoogte van de zaal. Hierbij wordt aandacht
gevraagd voor het gebruik van stokken en dergelijke.

Vastgesteld door het Directiecomité Secundaire Diensten van FARYS|TMVW (btw-nr. BE
0200.068.636) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropkaai 14 (versie 2015).
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