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Specifieke gebruiksvoorwaarden  

 
SPORTINFRASTRUCTUUR  
 
Hoofdstuk 1: Voorwerp van verhuur 

Deze voorwaarden zijn van toepassingen voor volgende infrastructuur: 
 

- Sporthal Beveren: sporthal en beach terrein 
- Sport- en Eventhal Schiervelde: internationale zaal - sportgebruik, recreatieve zaal en beach 

terrein 
- Sporthal Onze Kinderen 

- Stedelijk Sportstadion: gevechtssportzalen en atletiekpiste incl. middenveld 
- Omnisporthal Rista Rumbeke 

- Schoolsporthal Klein Seminarie 
- Schoolsporthal VMS  

- Schoolsporthal VTI  
- Schoolsporthal Sint-Idesbald 

- Schoolsporthal Burgerschool 
- Schoolsporthal SBS De Brug 

- Schoolsporthal SBS De Vlieger 
- Schoolsporthal SBS De Octopus 

- Schoolsporthal De Ark 
- Sport- en recreatieveld De Ark Oekene 

- Kerelsplein: hal - sportgebruik en voetbalveld Oekene 
- Expo Schiervelde: sportvelden 

 
De sportinfrastructuur is dagelijks geopend van 8u tot 23u. Kampioenschappen, tornooien, wedstrijden 

en sportmanifestaties, georganiseerd door een (vereniging aangesloten bij een) erkende sportfederatie 
mogen doorgaan buiten bovengenoemde openingsuren. 

 
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan op de openings- en 

sluitingsregeling. 
 

In het teken van een efficiënt gebruik van de sportinfrastructuur en inzet van stadspersoneel, kan een 
andere sportaccommodatie worden toegewezen dan deze die werd aangevraagd of eerder werd 

toegewezen.  
 

De verantwoordelijke toezichthouder kan ter plaatse een ander veld toewijzen dan het veld dat 

oorspronkelijk werd gereserveerd of toegewezen. 

Hoofdstuk 2: Voorwaarden bij verhuur 

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Bijkomende voorwaarden:  

Volgende gebruiksvoorwaarden dienen gerespecteerd te worden. Het is strikt verboden: 

- de sportvloeren te betreden met eender welk schoeisel dat reeds buiten als sport- of 
straatschoeisel werd gebruikt. 

- de sportvloeren te betreden met schoeisel dat strepen nalaat op de sportvloeren. 
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- tijdens het sporten gebruik te maken van hars en andere producten die de sportinfrastructuur 

bevuilen en/of moeilijk te verwijderen zijn. 
- gebruik te maken van glazen of glazen flessen in de sportinfrastructuur, tenzij op de plaatsen 

door de verantwoordelijke toezichthouder aangeduid.  
- kauwgum te gebruiken in de sportinfrastructuur.  

- om met dranken of eetwaren in de sportzalen, in de gangen en op de tribunes te komen tenzij 
op de plaatsen door de verantwoordelijke toezichthouder aangeduid. De sporters mogen enkel 

water en sportdranken verbruiken tijdens het sporten en tijdens de rustperioden in de 
sportzalen en kleedruimtes. 

- materiaal van welke aard ook rond en in de sportinfrastructuur op te bergen, tenzij met 
voorafgaande van de verantwoordelijke toezichthouder. Het opbergen van materiaal zonder 

toestemming of niet conform de gemaakte afspraken kan leiden tot het verbod op het verder 
gebruik van bergruimte. De verantwoordelijke toezichthouder heeft het recht om het opbergen 

van bepaald materiaal niet toe te laten (bv. omwille van de aard van het materiaal of de veelheid 
aan materiaal) alsook om onrechtmatig opgeborgen materiaal te verwijderen zonder enig recht 

op schadevergoeding. 
- gebruik te maken van de geluidsinstallatie, tribunes en andere voorzieningen, tenzij met 

voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke toezichthouder. 
- om permanente publiciteit te voeren en bestaande publiciteit te bedekken, tenzij met 

voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke toezichthouder en rekening houdend met 
de opgelegde voorwaarden zoals omschreven in de desbetreffende modaliteiten. 

- met dieren de sportinfrastructuur te betreden. 

Er wordt geen toegang tot de infrastructuur verleend aan scholen of jeugdgroepen (-18-jarigen) zonder 

begeleiding door een leraar, trainer, meerderjarige groeps- of ploegafgevaardigde. 

De sportbeoefenaars in de sportinfrastructuur hebben het recht om een kleedkamer en de bijhorende 

voorzieningen (toiletten en wasruimtes) te gebruiken. De toewijzing van de kleedkamers gebeurt door 
de verantwoordelijke toezichthouder. De kleedkamer moet ten laatste een half uur na de huurtijd worden 

ontruimd. Bij een drukke bezetting van de sportinfrastructuur kan de verantwoordelijke toezichthouder 
de gebruiksduur van de kleedkamer beperken en/of exclusief gebruik van de kleedkamer niet toelaten. 

 
Tijdens het gebruik van de infrastructuur hebben de huurders het recht om gebruik te maken van de 

aanwezige terreinuitrusting nodig voor het beoefenen van de desbetreffende sporttak. De gebruikers 
dienen echter zelf te zorgen voor de nodige spelattributen om te sporten zoals ballen, shuttles, raketten, 

paletten, …  

De Stad heeft via zijn aangeduide verantwoordelijke of toezichthouder het recht om bepaalde activiteiten 

of het beoefenen van sportdisciplines in een bepaalde infrastructuur te weigeren alsook om de gebruiker 
te verplichten bijkomende maatregelen te voorzien, bv. om de werking van de vaste of andere 

gebruiker(s) niet in het gedrang te brengen, omdat de infrastructuur niet geschikt is voor de 

desbetreffende activiteit, om schade te vermijden of verwonding van andere aanwezigen te vermijden. 

In sportinfrastructuur die zowel gehuurd kan worden als publiek toegankelijk is voor vrije gebruikers (bv. 
atletiekpiste incl. middenveld in Stedelijk Sportstadion, Sport- en recreatieveld De Ark Oekene, 

voetbalveld Kerelsplein) heeft gebruik op basis van reservatie steeds voorrang op vrij gebruik. Tijdens de 
periode van gebruik op basis van reservatie is vrij gebruik van de desbetreffende infrastructuur niet 

toegelaten. 

In geval de infrastructuur beschikt over een verlichtingssysteem met uiteenlopende lichtsterktes bepaalt 

de verantwoordelijke toezichthouder de te voorziene lichtsterkte, rekening houdend met (de vereisten 

van) het type activiteit dat er plaatsvindt.  

Sport- en Eventhal Schiervelde: internationale zaal - sportgebruik 

De led boarding en led wall behoren standaard tot de uitrusting van de internationale zaal. Het is de 
gebruiker van de internationale zaal niet toegestaan om de led boarding te gebruiken als zitmeubel of 
attribuut in functie van de activiteit. Indien de gebruiker van de internationale zaal de verplaatsing of 

wegname van de led boarding nodig acht (bv. omwille van ruimtegebruik of risico op beschadiging), legt 
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hij dit voor aan de verantwoordelijke toezichthouder, die oordeelt. Het is de gebruiker van de 

internationale zaal niet toegestaan om op eigen initiatief de led boarding te verplaatsen. De vraag naar 
verplaatsing gebeurt tenminste 7 dagen voorafgaand aan de activiteit.  

 

Het is de gebruiker toegestaan om de aanwezige led boarding, led wall en muziekinstallatie in functie 

van manifestaties te gebruiken. De bediening van die technische installaties gebeurt door daartoe 

gekwalificeerde technici, aangeduid via de Stad. Het is niet toegelaten dat de gebruiker op eigen initiatief 

de installaties bedient. De vraag naar gebruik gebeurt tenminste 20 dagen voorafgaand aan de activiteit. 

 

(Bepaalde vormen van) catering op de tribunes wordt uitzonderlijk toegestaan in geval van een 

manifestatie, na goedkeuring van de verantwoordelijke of toezichthouder aangeduid door de Stad, die 

het recht heeft om te weigeren. De vraag naar catering gebeurt tenminste 14 dagen voorafgaand aan 

de manifestatie. De gebruiker maakt de toeschouwers via diverse communicatiekanalen duidelijk 

kenbaar welke vormen van catering al dan niet toegelaten zijn. De gebruiker voorziet bijkomend aan elke 

toegangsdeur een steward die controle uitoefent op de catering die in de internationale zaal wordt 

binnengebracht.  

 

In geval de internationale zaal gebruikt wordt voor een activiteit met publiek en/of gebruik van de 

tribunes, omvat het gebruik van de internationale zaal eveneens het gebruik van de foyer (bv. 
sportwedstrijd). De foyer wordt niet toegevoegd aan de internationale zaal in geval van een activiteit in 

de internationale zaal zonder publiek en/of gebruik van de tribunes (bv. sporttraining). 

Hoofdstuk 3: Huurprijs 

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Bijkomende voorwaarden: 

Sport- en Eventhal Schiervelde: internationale zaal – sportgebruik en foyer 

Er wordt een supplementair bedrag aangerekend voor het gebruik van de led boarding en led wall. Dit 
bedrag staat gelijk aan de effectieve kostprijs gerelateerd aan het gebruik van de apparatuur, en bestaat 

specifiek uit de inzet van de technici en de uitbreiding van de software voor de led wall in functie van 
bepaalde sportdisciplines. 

 
Het gebruik van de foyer is inherent aan het gebruik van de internationale zaal in geval van een activiteit 

met publiek en/of gebruik van de tribunes, en wordt niet afzonderlijk aangerekend. 

Hoofdstuk 4: Voorrangsregels  

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

 
Specifieke voorrangsregels: 

Op basis van de ontvangen aanvragen voor reeksreservaties stelt het stadsbestuur ieder jaar een 

uurrooster op voor het structureel gebruik van de sportinfrastructuur het daaropvolgende seizoenop 

(zie hfst. 6). Voor het opstellen van het uurrooster wordt bij de betrokken clubs de nodige informatie 

ingewonnen en uitgewisseld. In geval van discussie gelden volgende prioriteiten: 

- Tijdstip van de aanvraag: tijdig aangevraagde activiteiten hebben voorrang op niet-tijdig 

aangevraagde activiteiten; 
- Aard van de activiteit: 

• Sportactiviteiten hebben voorrang op niet-sportactiviteiten; 

• Roeselaarse topsport heeft voorrang op niet-topsport; 
- Domicilie van de aanvrager: Roeselaarse aanvragen hebben voorrang op niet-Roeselaarse 

aanvragen; 
- Type aanvrager: 
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• De activiteiten georganiseerd door het stadsbestuur hebben voorrang op de andere 
aanvragen; 

• Tijdens de schooluren hebben scholen voorrang op de sportclubs, de niet-
sportgroeperingen en de individuele aanvragen; 

• Buiten de schooluren hebben de sportclubs voorrang op de niet-sportgroeperingen, de 
individuele aanvragen en scholen: 

o De clubs die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie hebben 
voorrang op deze die niet zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie; 

o De ploegsporten hebben voorrang op de individuele sporten;  

• De niet-sportgroeperingen hebben voorrang op de individuele aanvragen; 
- Duur aanvraag:  

• Periodieke reservaties hebben voorrang op eenmalige aanvragen; 

• Reservaties voor een volledig sportseizoen hebben voorrang op reservaties voor een 

seizoensdeel.  

Na opmaak van het uurrooster voor de reeksreservaties voor het daaropvolgende seizoen wordt de 

beschikbare infrastructuur opengesteld voor andere reservaties (bv. vrije sporters). De 

sportinfrastructuur kan slechts voor het lopende sportseizoen gereserveerd worden, uitgezonderd 

kampioenschappen, tornooien, wedstrijden en (sport-) manifestaties.  

Hoofstuk 5: Aanvraag  

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofdstuk 6: Duur  

De toelating voor het gebruik van de sportinfrastructuur wordt voor maximum 1 sportseizoen verleend. 

De toelating voor het gebruik van de sportinfrastructuur houdt geen enkel recht in op het gebruik van 

de sportinfrastructuur voor het daaropvolgende sportseizoen. Voor aanvang van elk sportseizoen moet 

de aanvraag worden vernieuwd. 

Hoofdstuk 7: Opvolging vigerende regelgeving diverse overheden 

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofdstuk 8: Verzekering  

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofdstuk 9: Waarborg 

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofstuk 10: Betalingsmodaliteiten  

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofdstuk 11: Toezicht  

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden 

Hoofstuk 12: Annulatie  

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 
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Om kampioenschappen, tornooien, wedstrijden en (sport-) manifestaties te laten doorgaan heeft de door 

de Stad aangeduide verantwoordelijke het recht reeds toegestane reservaties in te trekken, zonder enig 

recht op schadevergoeding. In dergelijk geval dient de gebruiker evenwel minstens 20 kalenderdagen 

vooraf schriftelijk te worden verwittigd. 

Hoofdstuk 13: Schoonmaak 

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofstuk 14: Schade en diefstal 

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofdstuk 15: Schorsing  

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofdstuk 16: Bevoegdheden, betwisting en beroep 

Bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden. 

Hoofstuk 17: Inwerkingtreding  

De herwerkte specifieke gebruiksvoorwaarden voor sportinfrastructuur heffen de specifieke 

gebruiksvoorwaarden voor sportinfrastructuur goedgekeurd in het college van burgemeester en 

schepenen van 6 februari 2017 op. 

Deze specifieke gebruiksvoorwaarden voor sportinfrastructuur zijn goedgekeurd door het college van 

burgemeester en schepenen op 14 juni 2021 en treden in voege vanaf 15 juni 2021. 


