Huishoudelijk reglement sportinfrastructuur
stad Brugge
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Artikel 1
Onder stedelijke sportinfrastructuur wordt verstaan: de stedelijke sportcentra, sporthallen, voetbalvelden, tennisvelden, …
Artikel 2
Door het betreden van de stedelijke sportinfrastructuur is iedere bezoeker onderworpen aan het huishoudelijk reglement en de van toepassing zijnde wetgeving en reglementen.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en schepenen stelt de openingsuren vast van de sportinfrastructuur en
beslist over afwijkingen of sancties aangaande dit reglement.
Indien weersomstandigheden, herstellingen, scheidsrechterlijke beslissingen, onderhoud, onvoorziene
omstandigheden of andere activiteiten het nodig maken, kan de sportdienst de sportinfrastructuur
geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk of onbespeelbaar verklaren. In dit geval kan de gebruiker geen
schadeloosstelling of verlenging van gebruik vorderen van de stad.
Artikel 4
Gebruikers kunnen van de sportinfrastructuur gebruik maken mits voorafgaande toestemming van de
sportdienst en tegen betaling van het door het College vastgesteld tarief. In de mate van het
mogelijke wordt jeugdsport gestimuleerd. Gebruikers die van een verminderd tarief genieten, moeten
daarvoor zelf het bewijs aanleveren. Gereserveerde gebruiken worden steeds gefactureerd, tenzij
minstens 48u vooraf schriftelijk geannuleerd werd.
Artikel 5
De gebruikers van de sportinfrastructuur houden zich aan de hun toegewezen tijd en kunnen onder
geen enkel beding recht op verlenging van de toegestane tijdsduur inroepen zonder voorafgaand
akkoord van de sportdienst. Na de toegestane tijdsduur begeven de sporters zich onmiddellijk naar de
kleedkamers. In de mate van het mogelijke zal een kleedkamer toegewezen worden aan één enkele
gebruiker. Douchen kan enkel na een sportactiviteit. De kleedkamers moeten vrij zijn 20 min. na het
einde van de activiteit.
Artikel 6
De gebruiker volgt strikt alle richtlijnen op van de sportdienst. Elke handeling die de goede orde
verstoort, de accommodatie beschadigt, de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt of het
sportgebeuren stoort is verboden. Het personeel van de sportdienst is gemachtigd om gebruikers die
weigeren zich naar de instructies te schikken, de toegang tot de sportinfrastructuur te ontzeggen.
Artikel 7
a) De gebruikers dienen, op vraag van de sportdienst, aan te kunnen tonen dat ze een toewijzing
kregen voor het gebruik van de sportinfrastructuur.
b) Sporters mogen enkel de terreinen, lokalen of materialen gebruiken die hen door de sportdienst
worden aangeduid.
c) Personen die niet aan sportactiviteiten deelnemen, hebben enkel toegang tot het publieksgedeelte.
d) Enkel geleidehonden worden toegelaten.
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Artikel 8
Eten, roken, alcohol, illegale middelen en glazen flessen zijn in of op elke sportinfrastructuur
verboden. Enkel water is toegelaten. Binnen is spuwen verboden. Fietsen en voertuigen worden op de
hiervoor voorziene plaatsen gestald.
Artikel 9
Kinderen (tot en met 8 jaar), scholen, (jeugd)groepen of jeugdploegen dienen steeds begeleid te worden door minstens 1 volwassen verantwoordelijke.
Artikel 10
Het is de gebruikers niet toegelaten de hen toegekende uren aan derden af te staan, onder te verhuren of een andere bestemming te geven zonder toestemming van de sportdienst.
Artikel 11
Voor elke activiteit van welke aard ook dient vooraf toestemming verkregen te worden bij het personeel van de sportdienst (spelen van muziek, opstellen van materiaal, …).
Artikel 12
Opstellen en wegnemen van materiaal zijn in de toegestane tijd inbegrepen en wordt uitgevoerd door
de gebruikers onder toezicht van personeel van de sportdienst. Materiaal wordt steeds met de nodige
zorg weggeborgen in de daarvoor bestemde ruimte.
Artikel 13
a) De gebruiker is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal.
b) De gebruiker moet, voorafgaand aan het gebruik, beschikken over een geldige verzekering voor
burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en brand (uitgezonderd individuele gebruikers).
c) Iedere vorm van schade of verlies moet aan het personeel van de sportdienst worden gemeld en
vergoed.
Artikel 14
Elke vorm van verkoop is verboden zonder voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en schepenen.
Artikel 15
Het stadsbestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht aan derden of aan
persoonlijk materiaal, noch voor diefstal en/of gebeurlijke ongevallen door derden.
Artikel 16
Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit huishoudelijk reglement kan leiden tot een tijdelijke of
definitieve uitsluiting van het gebruik van de infrastructuur, zonder enige ingebrekestelling en zonder
dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Artikel 17
Sporters dragen enkel aangepast en proper sportschoeisel dat geen markeringen achterlaat. Het
reinigen van sportschoeisel onder de douches is niet toegelaten. In de judozaal is het dragen van
schoenen verboden.
Artikel 18
Sportverenigingen die hun officiële competitie spelen in een stedelijke sporthal kunnen, tijdens hun
competitiewedstrijd, kosteloos publiciteit aanbrengen op de daartoe voorziene muuroppervlakten.
Verplaatsbare digitale publiciteit kan in de zaal geplaatst worden. Deze publiciteit heeft een mobiel
karakter en wordt weggenomen na elke wedstrijd. De gebruiker staat zelf in voor het plaatsen en
opbergen in de daarvoor voorziene ruimte. Alle mogelijke kosten in verband met deze publiciteit
vallen ten laste van de vereniging.
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Artikel 19
Het is niet toegestaan om publiciteit te voeren die strijdig is met de wetgeving of die godsdienstig,
ideologisch of politiek geïnspireerd is.

Dit reglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 29 april 2019 en vervangt alle
voorgaande reglementen.
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