Reglement inwendige op gebruik sportcomplex Flabbaert te Knesselare en
sportcomplex Onderdaele te Ursel, geëxploiteerd door FARYS|TMVW
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Het reglement heeft tot doel de goede exploitatie (met name de veiligheid, de orde, de
zedelijkheid en de hygiëne) van de sportinrichting (in de meest ruime zin begrepen) beheerd
door FARYS|TMVW te verzekeren. Door het betreden van de inrichting aanvaarden de
gebruikers en publiek het reglement, worden zij geacht het te kennen en verbinden zij zich ertoe
zich ernaar te gedragen. Het reglement wordt aangeplakt op duidelijk zichtbare plaatsen in de
inrichting.
Artikel 1: Sportcomplex Flabbaert te Knesselare en Sportcomplex Onderdaele te Ursel
Onder Sportcomplex Flabbaert te Knesselare wordt verstaan:
 Sporthal Flabbaert
 Kleedkamers sporthal Flabbaert
 Polyvalente zaal
 Voetbalterreinen A, B en C
 Multisportterrein
 Tennisterrein A, B en C
 BMX-parcours
 Petanqueterreinen
 Buitenbolbanen
 Alle bijhorende bergingen en lokalen
Onder Sportcomplex Onderdaele te Ursel wordt verstaan:
 Kleedkamers
 Voetbalterreinen A, B en C
 Finse Piste
 Buitenbolbanen
 Alle bijhorende bergingen en lokalen
Artikel 2: Beheerder
De sportaccommodatie wordt beheerd door TMVW/FARYS, die de sportaccommodatie als een
goede huisvader zal uitbaten.
Artikel 3: Van toepassing op
Iedere bezoeker (gebruiker en publiek) die de sportaccommodatie betreedt, is onderworpen aan
het reglement inwendige orde.
Artikel 4: Bekendmaking
Het reglement inwendige orde en het tariefreglement worden op een duidelijk zichtbare plaats
in de inkomhal van de sportaccommodatie uitgehangen.
Artikel 5: Parkeren
Iedere bezoeker dient zijn voertuig te parkeren op de voorziene plaatsen. Hij mag in geen geval
de toegangspoorten of evacuatiewegen blokkeren. Het is verboden fietsen en brommers te
plaatsen buiten de voorziene fietsstallingen.

Hoofdstuk 2: Toegankelijkheid
Artikel 6: Openingsuren sporthal Flabbaert
Maanden januari tot en met december met uitzondering van de maand juli
Maandag tot vrijdag:
08.00u-23.00u
Zaterdag:
08.00u-18.00u
Zondag:
08.00u-12.00u
Maand juli
Maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag:
Donderdag:
Zaterdag:
Zondag:

08.00u-20.30u
08.00u-21.00u
08.00u-18.00u
08.00u-12.00u

Artikel 7: Openingsuren sporthal Flabbaert – Outdoor en sportpark Onderdaele
Voetbalterreinen
Maandag tot zondag:
08.00u – 23.00u
De openingsuren, de sluitingsdagen en het gebruiksrooster, vastgesteld door FARYS|TMVW,
hangen uit aan de balie van de inrichting. De toegangsprijzen worden bepaald door het
vigerende tariefreglement dat te raadplegen is aan de balie.
BMX-parcours van april tot oktober
Maandag tot zondag:
10.00 u – 21.00 u
Artikel 8: Feestdagen – sporthal Flabbaert
Sporthal Flabbaert is het hele jaar door toegankelijk op de dagen en uren zoals hierboven
beschreven, met uitzondering van de volgende wettelijke, reglementaire en gemeentelijke
feestdagen: 1 en 2 januari, Pasen, Paasmaandag, 1 mei, O.L.H. Hemelvaart, Pinksteren,
Pinkstermaandag, 11 en 21 juli, 15 augustus, 1, 2, 11 en 15 november, 25 en 26 december.
Artikel 9: Jaarlijkse sluiting
Sporthal Flabbaert is jaarlijks gesloten gedurende de laatste volledige week van juni voor het
jaarlijks onderhoud.
Artikel 10: Afwijking openingsuren
FARYS|TMVW kan uitzonderingen toestaan op de openingsuren, sluitingsdagen en
sluitingsperiodes, en de accommodatie bijkomend openstellen of sluiten, of de bestemming van
de accommodaties wijzigen:
1. om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne, wegens noodwendigheid van de
dienst en/of in geval van overmacht;
2. voor het inrichten van gemeentelijke of andere manifestaties;
3. werken, waaronder onder meer kan begrepen worden: herstellingswerken,
aanpassingswerken, onderhoudswerken, technische werken, vernieuwingswerken.…
die het geheel of gedeeltelijk sluiten van de inrichting vereisen.
4. wegens bijkomend jaarlijkse verlof- en sluitingsperiodes;
5. uitzonderlijke gebeurtenissen die betrekking hebben op het sluiten van de inrichting voor
het publiek of die vereisen dat de inrichting ter beschikking wordt gesteld aan derden;
6. op aanvraag van de gebruiker;
7. om redenen van competitie, oefenwedstrijden en tornooien;
8. om redenen van vaste trainingen op de sluitingsdagen 2 januari, Paasmaandag,
Pinkstermaandag, 11 juli, 15 augustus, 2 november, 15 november en 26 december voor
erkende Aalterse sportverenigingen – enkel voor leden + 16 jaar die in minstens één van
twee daaropvolgende weekends een competitiewedstrijd spelen.
zonder dat dit recht heeft op schadevergoeding, wanneer hierdoor uren wegvallen. De
voorgaande lijst is niet limitatief.
FARYS|TMVW kondigt deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig aan aan de balie
van de inrichting.

Artikel 11: Toegang
De inrichting is toegankelijk tijdens de vastgestelde openingsuren en overeenkomstig het
gebruiksrooster.
Buiten de publieke openingsuren kan enkel toegang verkregen worden tot het sportcomplex
dan na het afsluiten van een overeenkomst met FARYS|TMVW
Artikel 12: Toegang ontzeggen
FARYS|TMVW heeft het recht om elke persoon die een gevaar dreigt op te leveren voor de
veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de inrichting te verbieden. Zo
kan onder meer de toegang worden geweigerd aan personen in staat van dronkenschap of
enige andere vorm van intoxicatie, personen die de orde verstoren, personen die dit reglement
niet naleven, personen in onzindelijke toestand, personen met niet geheelde wonden en
personen lijdend aan besmettelijke kwalen. Desgevallend kan FARYS|TMVW een medisch
attest eisen waaruit blijkt dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt.
Artikel 13: Begeleiding jonge kinderen en groepen
Kinderen van minder dan twaalf jaar moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende
volwassene, die voortdurend toezicht moet houden.
Scholen, jeugdverenigingen, jeugdgroepen of jeugdploegen moeten begeleid worden door een
leraar, trainer, groeps- of ploegafgevaardigde of verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke blijft
aanwezig tot de laatste jongere de sportaccommodatie verlaten heeft.
Artikel 14: Dieren
Dieren (met uitzondering van blindengeleide honden, politiehonden en honden van
bewakingsfirma’s) worden niet toegelaten op de speelvelden van de sportinfrastructuur tenzij
bij toestemming van FARYS|TMVW. Dieren in de publiekszones van de buitensportterreinen
zijn toegelaten, maar dienen aan de leiband gehouden te worden.
Hoofdstuk 3: Publiek en gebruiker – algemeen
Artikel 15: Rookverbod
In de indooraccommodatie geldt een algemeen rookverbod.
Artikel 16: Audiotoestellen
Het is verboden draagbare of andere audiotoestellen in of op de sportaccommodatie te laten
spelen, tenzij dit noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport, of voor het organiseren van
evenementen, en dit volgens vooraf gemaakte afspraken met FARYS|TMVW.
Artikel 17: Reserveren
Het reserveren van de verschillende accommodaties dient te gebeuren bij FARYS|TMVW
(sport@aalter.be). Uitzonderlijke (sport)activiteiten buiten de reguliere werking (trainingen en
competitie) van de vaste gebruikers en occasionele gebruikers worden ter goedkeuring
voorgelegd aan FARYS|TMVW.
Artikel 18: Periodiek reservaties
De sportaccommodaties kunnen periodiek gereserveerd worden. Sportclubs en scholen die
wekelijks of periodiek wensen gebruik te maken van de accommodaties tijdens de daarvoor
voorziene uren, kunnen een aanvraag indienen bij FARYS|TMVW voor het komende seizoen
(september tot augustus van het volgende jaar). FARYS|TMVW bezorgt hiervoor de nodige
aanvraagformulieren en bepaalt de timing van indiening. FARYS|TMVW is bevoegd afwijkingen
hierin toe te staan en de periodieke reserveringen goed te keuren.
Artikel 19: Voorrangsregels
Bij de opmaak van de planning dient de planning van het voorgaande seizoen als basis. Bij
vrijgekomen uren wordt de volgende voorrangsregeling gehanteerd:
1. organisaties van de gemeente, de sportdienst van de gemeente of de sportraad van de
gemeente;
2. organisatie van nationale of internationale wedstrijden of toernooien;
3. erkende Aalterse sportverenigingen:

a) nationaal georganiseerd;
b) landelijk georganiseerd;
c) Vlaams georganiseerd
d) provinciaal georganiseerd;
e) regionaal georganiseerd;
f) sociaal – culturele verenigingen;
4. andere verenigingen;
5. individueel gebruik;
In het algemeen hebben groepssporten voorrang op individuele sporten.
De individuele burger kan de sporthal, deel van de sporthal of een specifiek terrein, reserveren
voor de uren die niet door de verenigingen ingenomen worden.
De eenmalige toewijzing van de velden, lokalen en kleedkamers gebeurt door FARYS|TMVW,
en deze kan, om praktische redenen, een ander veld, lokaal of kleedkamer toewijzen dan deze
die oorspronkelijk werden gereserveerd.
Een overzicht van het gebruik per week, voor wat de sportclubs en de scholen betreft, wordt
kenbaar gemaakt aan de balie.
FARYS|TMVW behouden zich het recht voor ieder speelseizoen een andere regeling te treffen
inzake uurverdeling van trainingen en/of wedstrijden, o.m. met het oog op een praktisch en
economisch gebruik van de beschikbare sportoppervlakken.
Artikel 20: Gebruik
De gebruiker mag enkel de terreinen, lokalen en materialen gebruiken die hen door de
verantwoordelijke van FARYS|TMVW zijn toegewezen. Daarbij dient de gebruiker zich te
houden aan de toegewezen tijdslimieten. Gebruikers die vroeger de terreinen betreden doen dit
op eigen risico.
Artikel 21: Annuleren
Indien een gebruiker zijn gereserveerde uren niet wenst te gebruiken dient FARYS|TMVW
hiervan minstens 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht te worden. Zoniet kan de retributie
niet teruggevorderd worden, tenzij het gaat om een geval van overmacht.
Artikel 22: Gebruik doorgeven aan derden
Het is niet toegelaten de accommodatie verder in gebruik te geven aan derden.
Artikel 23: Gebruik sportmateriaal
Het sportmateriaal dient door de gebruikers opgesteld en ordelijk terug opgeborgen te worden
op de correcte plaats, onder toezicht van FARYS|TMVW. Opstellen en opbergen van de nodige
toestellen of uitrusting zijn in de toegestane tijd begrepen.
De gebruiker zorgt ervoor dat de verplaatsbare voetbaldoelen en ander materiaal dat de nodige
verankering nodig heeft oordeelkundig verankerd worden alvorens te gebruiken, onder toezicht
van FARYS|TMVW.
Het sportmaterieel mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is.
De gebruiker kan eigen toestellen, of toestellen die niet tot de infrastructuur van het Sportpark
Flabbaert en sportpark Onderdaele behoren, opstellen, onder hun persoonlijke
verantwoordelijkheid en mits toelating van en onder toezicht van FARYS|TMVW. Het
sportmateriaal, eigendom van andere verenigingen wordt niet gebruikt zonder toestemming van
de betrokken vereniging.
Het gebruik van magnesium, krijt of soortgelijke stoffen kan worden verboden indien de vloer,
matten of ander materiaal hierdoor worden verontreinigd of beschadigd.
De gebruiker dient zélf in te staan voor de nodige spelattributen zoals ballen, shuttles, raketten,
paletten, enz.

Artikel 24: Verantwoordelijken
Iedere vereniging of gebruiker dient steeds een verantwoordelijke persoon aan te stellen die er
bijzonder over waakt dat de nodige voorschriften van het huishoudelijk reglement in acht worden
genomen. Elke groep moet, rekening houdende met de samenstelling van de groep, voldoende
begeleiders hebben die gelast zijn met de bewaking en toezicht van de groep. De begeleider(s)
van de groep dien(t)(en) ondermeer toezicht te houden op de naleving van dit reglement door
de groep (bijvoorbeeld toegangsbewijzen, hygiëne, orde,…).
Artikel 25: Omkleden
Tijdens de openingsuren kleedt men zich om in de omkleedcabines. De omkleedcabines
worden gebruikt voor de duur noodzakelijk voor het omkleden. Zij dienen behoorlijk gesloten te
zijn tijdens het omkleden. De kleedkamers worden ten vroegste 1 uur voor de aanvang van de
activiteiten betreden.
De toegewezen kleedruimte en sanitair worden net gehouden en gebruiksklaar achtergelaten.
De gebruikers zien erop toe dat alle kranen dicht zijn bij het verlaten van de kleedruimten. De
kleedruimten worden verlaten binnen een redelijke termijn na het einde van de sportactiviteit.
De kleedruimten worden niet betreden met vuil schoeisel. Buitensporters zijn verplicht hun
schoenen te ontdoen van vuil bij het betreden van het sportcomplex.
De sleutels van de kleedruimten worden afgehaald en teruggebracht aan de balie.
FARYS|TMVW kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele
diefstallen of schadegevallen van persoonlijke bezittingen. Het is dan sterk aanbevolen
waardevolle voorwerpen thuis te laten.
Toegewezen kleedkamers dienen ook werkelijk gebruikt te worden, op eigen initiatief wisselen
van kleedkamer is niet toegestaan.
Artikel 26: Netheid en vandalisme
Alle ruimtes moeten in nette toestand worden achtergelaten. Het is verboden om het even welke
voorwerpen, papier, afval en andere achter te laten in de accommodaties. Deze zaken moeten
in de daartoe voorziene vuilnisbakken of afvalemmers gedeponeerd worden.
Het is verboden om schoenen en kledij te wassen in de douches en/of de wasbakken.
Het is verboden afval of voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen in de toiletten, douches
of wasbakken te werpen, de installaties te besmeuren, er opschriften of inkervingen op aan te
brengen, kranen en sproeiers of andere attributen los te maken of te beschadigen.
Tekorten en/of beschadigingen worden steeds en onmiddellijk gemeld aan FARYS|TMVW .
Artikel 27: Eten en drinken
Volgende zaken zijn niet toegelaten in de sportruimtes en op de tribunes:
 alcoholische en/of suikerhoudende dranken;
 eten, inclusief versnaperingen;
 kauwgom;
 glazen en andere glasverpakkingen;
 gebruik van stoffen waardoor de vloermatten of ander materiaal beschadigd of bevuild kan
worden.
Dranken voorzien voor personen die wedstrijdbegeleiding doen zijn wel toegelaten.
Wanneer speciale evenementen georganiseerd worden, wordt vereist dat:
 de sportvloer afdoende bedekt is (bijvoorbeeld met vloermatten) ter bescherming, en
geplaatst en weggenomen wordt onder toezicht van de beheerder
 dranken en eten zijn toegelaten mits aankoop via de beheerder
Artikel 28: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Schade toegebracht aan de inrichting en aan voorwerpen moet door degene die daarvoor
aansprakelijk is, worden vergoed. FARYS|TMVW draagt geen verantwoordelijkheid voor de
ontvreemding van en de beschadiging aan voorwerpen van gebruikers en bezoekers.

De gebruikers en hun begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen.
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.
Artikel 29: Publiciteit
Het voeren van expliciete publiciteit binnen sportpark Flabbaert en Onderdaele is toegelaten
mits een schriftelijke goedkeuring van FARYS|TMVW, en kan enkel worden toegestaan aan
verenigingen tijdens de eigen activiteit, volgens vooraf gemaakte afspraken met FARYS|TMVW
en volgens de aangeduide plaatsen.
Artikel 30: Commerciële activiteiten
Commerciële activiteiten, zoals het uitbouwen van verkoopstanden zijn toegelaten mits een
schriftelijke goedkeuring van FARYS|TMVW. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing als
voor speciale evenementen (cf. artikel 27).
Artikel 31: EHBO-lokaal
Gebruikers kunnen gebruik maken van het EHBO-lokaal. Verenigingen dienen zelf in te staan
voor het meebrengen van een EHBO-koffer.
Artikel 32: Energie
 De temperatuur van de verwarming wordt uitsluitend door het personeel geregeld;
 De nodige zuinigheid wordt in acht genomen bij elektriciteits- en waterverbruik;
 Voor de training en onmiddellijk na de training op de voetbalterreinen dienen de toezichters
persoonlijk aangesproken te worden voor wat betreft het aanzetten of doven van de lichten.
Artikel 33: Schoeisel
 De sportzalen worden betreden met proper schoeisel;
 Er mag enkel gesport worden met sportschoenen.
Artikel 34: Verloren voorwerpen
Verloren voorwerpen zullen een maand lang aan de balie gestockeerd worden en ter inzage
beschikbaar zijn voor de bezoekers. Daarna worden deze uit de sportaccommodatie verwijderd.
In de lokalen gevonden voorwerpen worden afgegeven aan het personeel.
Artikel 35: Toegang tot de accommodatie
 De inrichting wordt verlaten ten laatste 5 minuten voor het aanvangsuur van de volgende
gebruiker;
 De zaal wordt geopend en gesloten door de aangestelde van de beheerder, behoudens
uitzonderlijke omstandigheden;
 Niemand mag zich begeven in de technische ruimten, bergingen, keukens en kelders
behalve de aangestelden van FARYS|TMVW.
Artikel 36: Tribune
Het is verboden om recht te staan op de zitbanken van de tribunes en de voeten erop te
plaatsen. Overdreven lawaai, storende handelingen en baldadigheden vanuit de tribunes zijn
verboden.
Artikel 37: BMX-parcours
Materiaal en kledij
Het BMX-parcours is enkel toegankelijk voor aangepaste fietsen. Gemotoriseerde voertuigen
en freestyle fietsen met pegs zijn ten strengste verboden. Het dragen van een valhelm is
verplicht (mondstuk is aanbevolen). Het dragen van handschoenen, gesloten schoenen (geen
slippers of sandalen), trui met lange mouwen en een lange broek is aanbevolen. FARYS|TMVW
kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen of schadegevallen van persoonlijke bezittingen.

Verblijf
Iedere gebruiker gedraagt zich op een wijze dat de veiligheid, de orde, de zedelijkheid en de
hygiëne wordt bevorderd. Terzake moeten onder meer volgende verplichtingen gerespecteerd
worden:
 Er wordt maar in één en dezelfde richting gereden, dit van de start op de startberg naar de
finish
 Bij slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw,…) is het ten strengste verboden het
parcours te betreden
 Tekorten en/of beschadigingen worden steeds gemeld aan FARYS|TMVW
 Er geldt een algemeen verbod op roken en het gebruik van alcoholische dranken
 Afval dient in de daarvoor voorziene afvalbakken gedeponeerd te worden
Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven
Behoudens vergunning van FARYS|TMVW zijn volgende zaken verboden:
Stem-, instrumentale of muzikale uitvoeringen die de openbare rust verstoren
Het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven produceren of
reproduceren en die de openbare rust verstoren
Artikel 38: Gezondheidsproblemen
Een gebruiker met eventuele gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld epilepsie, hartklachten,
suikerziekte) brengt de toezichter daarvan bij voorkeur op de hoogte.
Artikel 39: Instructies
Het personeel zijn belast met de uitvoering van het reglement. Alle instructies van het personeel
wat betreft dit reglement moeten gevolgd worden.
Artikel 40: Sancties
Het niet naleven van onderhavig reglement of het overtreden van eender andere norm kan,
onverminderd het recht op schadeloosstelling, aanleiding geven tot volgende sancties:
 de onmiddellijke verwijdering uit de inrichting;
 tijdelijke ontzegging van de toegang tot de inrichting;
 definitieve ontzegging van de toegang tot de inrichting.
Deze sancties kunnen toegepast worden op zowel individuele personen als op groepen. Deze
beslissingen worden genomen door FARYS|TMVW. De beslissing tot tijdelijke of definitieve
ontzegging wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de betrokkene(n).
Bij weerspannigheid kan de politie opgeroepen worden. In voorkomend geval (bijvoorbeeld
diefstal, slagen en verwondingen) wordt de politie onverwijld op de hoogte gesteld van de feiten.
Artikel 41: overgangsbepalingen
§1. De verenigingen 100% folkoren; Badmintonclub Flee Shuttle; Beweging.net Knesselare;
BJM-Gembas Knesselare; Chiro Ierlinck; Cuesta; De Claysons – Vlegeldorsers; De Dappere
Zangers Knesselare; De Distelvink Knesselare; De Nieuwe Prinsengoedbolders; De
Speelanderthalers; De Vlaamse Zangers Ursel; Eerlijk moet niemand vrezen; Elk zijn recht
Knesselare; Fanfare Willen is Kunnen; Femma Knesselare; Fiets & fun vzw; Gezinsbond
Knesselare; Gezinsbond Ursel; Gildebolders Ursel; Hoop in de toekomst; Katholieke Vereniging
Gehandicapten (KVG); KJL Ursel; Koninklijke Veloclub ’t Meetjesland; Koor Gaudeamus; Koor
Magnificat; Koor St. Willibrordus; KVLV Ursel; KVLV vrouwen met vaart Knesselare; KWC
Sportief – Onze Roem Knesselare; Landelijke Gilde Knesselare; Landelijke Gilde Knesselare –
Gildebolders; Landelijke Gilde Ursel; Markant Knesselare; Minivoetbalclub Carrosserie De
Schrijver; NEOS; NSB Knesselare; NSB Ursel; OKRA Knesselare; OKRA Ursel vzw; Ouderraad
Sint-Franciscus; Pecora Cycling Club; PIERLALA; Recreatieminivoetbal Landelijke Gilde Ursel;
Rederijkerskamer Sint-Elooi; Samana Knesselare; Sportivi; ‘t Folk Ursel; T.C. Ludoviek; VK
Knesselare; VV Sparta Ursel; vzw Vrienden van het Drongengoed kunnen tot 31 december
2020 beroep doen op dezelfde dienstverlening en faciliteiten en aan dezelfde voorwaarden als
erkende Aalterse verenigingen;
Artikel 42: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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0200.068.636) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1 op _____________

