Alle leden die gebruik maken van de sporthall in het kader van de speeluren en
activiteiten van de club zijn gebonden aan:

Het reglement voor het gebruik van Gemeentelijke sportaccommodaties
te Steenokkerzeel dd. 26 juni 2014
Artikel 6. Gebruik
De spelers en de clubs zijn gehouden:
reglement. > voor onze club is dat het bestuur
- of aanmerkingen, zo mogelijk schriftelijk, over te maken aan de
sportverantwoordelijke of aan het schepencollege > binnen onze club kunnen deze
overgemaakt worden via mail secretariaat@b52s.be
van de gemeentelijke verantwoordelijke stipt na te leven.
- en toezichthoudend
personeel er aan mee te helpen de lokalen proper en in goede staat te houden zodat de
discipline van de sportbeoefenaars geen ijdel woord zou wezen.
De voertaal is het Nederlands. Sportmateriaal en andere voorwerpen, eigendom van een speler of
club, dat in de sportaccommodaties gedurende veertien dagen achtergelaten wordt, wordt
eigendom van de gemeente.
Het stockeren van goederen, sport en andere materialen is verboden behalve bij voorafgaande
schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
Ontvreemding van materialen, moedwillige beschadiging aan materiaal en/of gebouwen van de
gemeente of van andere bezoekers, spelers of clubs zal bestraft worden met schadeloosstelling
door het schepencollege te bepalen. Deze overtreding kan als gevolg de verwijdering uit het
sportcomplex met zich meebrengen alsmede een schorsing tot gevolg hebben voor bepaalde
personen of clubs.
Het is aan het publiek, de sportbeoefenaars en de clubs verboden:
van de sportlokalen zelf, de gangen en het sanitair.
eltijd te verlengen.
ingeschreven en die hen worden toegewezen.
ander materiaal weg te nemen of te verplaatsen zonder toestemming van
het toezichthoudend personeel of aangestelde verantwoordelijke.
treden die deze kunnen beschadigen.

diensten) te verkopen of gratis ter beschikking te stellen in de accommodaties.

gangen.
iviteit nog in de kleedkamers of
doucheruimten aanwezig te zijn.
- of uit te kleden buiten de daartoe voorziene kleedkamers.
envoorwerp of deze te gebruiken voor het stuiten
van ballen of andere voorwerpen.

of ter beschikking te stellen van andere clubs of
private personen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de betrokken partijen en
de gemeentelijke sportdienst en ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen.
- het plaatsen van sponsorborden, -vlaggen, ed is verboden behalve bij voorafgaande schriftelijke
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

