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Hoofdstuk I:  

Algemene bepalingen geldend in alle stedelijke 
sportaccommodaties 

 

Art. 1. Beheer: Het stedelijk sportcentrum omvat alle stedelijke sportaccommodaties zoals in de 

bijlagen omschreven en staat onder het beheer van de VZW Sportbeheer Waregem. Het 

dagelijks beheer wordt uitgevoerd door de stedelijke sportdienst. 

 Het gebruik van de sportinfrastructuur van de stad Waregem door individuele gebruikers of 

groepen is onderworpen aan huidig reglement, dat als overeenkomst wordt beschouwd tussen de 

gebruiker en de VZW Sportbeheer Waregem. Door het betreden van de stedelijke 

sportaccommodatie is elke bezoeker onderworpen aan dit reglement. 

 

Art. 2. De reglementen worden op goed zichtbare plaatsen geafficheerd bij alle accommodaties.  

Aanwezig zijn in de gebouwen of op de sportvelden vóór opening of na sluitingstijd is niet 

toegelaten. Aanwezig zijn in de gebouwen of op de sportvelden zonder reservatie wordt door de 

VZW Sportbeheer Waregem gesanctioneerd. 

 

Art. 3. Aanvragen voor het gebruik van de sportaccommodaties van het stedelijk sportcentrum dienen 

gericht te worden aan de stedelijke sportdienst. Een huurovereenkomst is pas definitief bij 

schriftelijke toezegging door de sportdienst. 

 

Art. 4 De huurovereenkomst geeft recht op het gebruik van de ter beschikking gestelde 

accommodaties en het eventueel bijhorende sportmateriaal, verlichting, verwarming, onderhoud 

van de gebruikte ruimtes en de nodige kleedruimte. Deze accommodaties zijn in goede staat en 

geschikt voor gebruik. Club- of groepsverantwoordelijken die de beschikking krijgen over een 

bepaalde sleutel zullen die enkel gebruiken voor doeleinden waarvoor die hen werd 

toevertrouwd. Onder geen enkel beding mag een exemplaar bijgemaakt worden. Bovendien 

moeten alle sleutels ten allen tijde, na gebruik, afgegeven worden op de afgesproken plaats. 

 

Art 5. Elke afwijking aan het normaal gebruik door clubs of andere groepen moet op voorhand 

meegedeeld worden zoniet zullen zij toch verrekend of beboet worden zoals bepaald in het 

tariefreglement: 

- het wegvallen van trainingen 

- het wijzigen of wegvallen van wedstrijden 

 

Art. 6 Tarieven en belastingen:  

 Het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur is onderhevig aan tarieven bepaald in het 

stedelijk tariefreglement. Bij niet-betaling van de vastgestelde huurprijs wordt de toegang tot 

de stedelijke sportaccommodatie geweigerd.  

 

Art. 7 Verbod op onderverhuring: sportaccommodaties mogen door de gebruiker noch 

onderverhuurd, noch aan derden in gebruik gegeven worden. Overtredingen worden 

gesanctioneerd zoals bepaald in het stedelijk tariefreglement.  

 

Art. 8 Vaststelling van schade – verzekering. 

 Bij schadevaststelling dient een formulier “schadevaststelling sportinfrastructuur Waregem” 

ingevuld te worden door de toezichthouder, de gebruiker en de eventuele getuigen. Dit 

formulier is geen aansprakelijkheidserkenning en dient enkel om de omstandigheden van het 

incident evenals de omvang van de schade te bepalen. (formulier is ook terug te vinden op 

website sportdienst) De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door zijn fout aan het 

gebouw, aan het beschikbaar gestelde materiaal of aan de kleedruimten, was- en sanitaire 

voorzieningen wordt aangebracht. Deze schade zal door de VZW Sportbeheer Waregem worden 

hersteld mits verhaal van de kosten op de foutieve gebruiker.  
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Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt, overeenkomstig 

artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Verenigingen kunnen als zodanig 

verantwoordelijk gesteld worden. Leraars, leiders en/of monitoren van school-, jeugd en andere 

groeperingen zijn verantwoordelijk voor alle personen die onder hun leiding staan. Een 

afhurende vereniging of sportclub is verantwoordelijk voor al haar eigen leden, de mogelijke 

tegenspelers en de supporters. 

  

 Ook reeds aanwezige schade die vastgesteld wordt bij het betreden van de zaal of het veld 

(voorgaande gebruikers) dient zo snel mogelijk (binnen de 12u na gebruik) gemeld te worden. 

  

Art. 9 Toegang tot de kleedkamers wordt verleend één kwartier voor de aanvang van de vastgelegde 

gebruikstijd. De kleed- en wasruimten moeten ontruimd zijn een half uur na het tijdstip waarop 

het gebruik van de accommodatie eindigt of na het einde va een wedstrijd. Uitzonderingen 

hierop moeten gemaakt worden en expliciet toegestaan worden door de VZW Sportbeheer 

Waregem (vb. voor fanion wedstrijden).  

 

Art. 10 Kleedkamers: 

- De kleedkamers mogen alleen betreden worden door de sporthalgebruiker, de trainers en de 

clubbegeleiders. 

- Na verloop van trainingen en wedstrijden worden de kleedkamers zo vlug mogelijk 

ontruimd. De trainers of groepsbegeleiders zijn verantwoordelijk voor hun gebruikers. Een 

bezoekende ploeg is altijd een “gast van de thuisploeg” en valt automatisch onder de 

verantwoordelijkheid van de thuisploeg.  

- Het is niet toegestaan glas (glazen, flessen,) bij zich te hebben in de sportlokalen, 

sportvelden, kleedkamers, sanitair en in de gangen. 

- Tijdens de trainingsperioden en tijdens wedstrijden worden waardevolle voorwerpen best 

meegenomen in de sportzaal. (de VZW sportbeheer of het personeel kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal) 

- De kleedkamers die aan een ploeg worden toegewezen , worden duidelijk vermeld op het 

infobord.  

- De kleedkamers worden steeds proper opgeruimd verlaten. 

-  

Art. 11 Begeleiding groepen. Er wordt geen toegang verleend aan groepen waarbij niet een door de 

gebruiker aangewezen verantwoordelijk leider aanwezig is; voor de scholen die van de 

accommodaties gebruik wensen te maken, zal de verantwoordelijke sportleraar aanwezig zijn.  

Gebruikers zonder verantwoordelijke of klassen zonder leraar, kunnen uit de 

sportaccommodaties worden geweerd. Bij afwezigheid van de trainer of begeleider moet de 

training afgelast worden. 

 

Art. 12  Sportongevallen. Gebruik van een accommodatie impliceert geen verzekering tegen 

sportongevallen.  Voor ongevallen die zich binnen het domein voordoen draagt de VZW 

Sportbeheer geen verantwoordelijkheid tenzij deze het gevolg zijn van de ondeugdelijkheid van 

toestellen en /of materielen eigendom van de VZW Sportbeheer of van het stadsbestuur. Een 

vereniging dient zijn leden te verzekeren tegen sportongevallen. Individuele gebruikers moeten 

dekking tegen dit risico zelf in overweging nemen.  

 

Art. 13 Dieren, fietsen en  motorvoertuigen worden niet toegelaten noch in gebouwen, noch op sport- 

of speelvelden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de sportdienst. 

 Eigenaars en/ of houders van dieren die de sportaccommodatie binnendringen, zijn 

aansprakelijk voor alle door deze dieren veroorzaakte schade.  

 

Art. 14 Parkeren van voertuigen. Motorvoertuigen en fietsen moeten geplaatst worden op de daarvoor 

aangeduide plaatsen.  

 Uitzondering : dienstwagens, voertuigen EHBO, speciale toelating voor laden en lossen  

 

Art. 15 Van de gebruikers en bezoekers wordt verwacht dat ze zich gedragen volgens de regels van de 

sportiviteit en fair play. Personen onder invloed van drank of drugs worden niet toegelaten en 
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kunnen de inrichting ontzegd worden. Personen die door hun wangedrag de openbare orde, rust 

of veiligheid verstoren kunnen de toegang ontzegd worden. 

 

Art. 16 Sportkledij: elke sport moet in aangepaste kledij beoefend worden. De terreinen en 

accommodaties moeten gebruikt worden volgens hun bestemming.  Het omkleden gebeurt 

steeds in de daartoe voorziene kleedkamers. 

 

Art.17 Iedere gebruiker wordt gevraagd de hem toegestane tijdsduur op de toegestane ruimte 

te respecteren . Wachtende groepen betreden de sportruimte ten vroegste 5 minuten 

voor aanvang van hun training . 

 

Art. 18 Het is verboden alcoholhoudende of andere dranken aan te bieden en/of te verbruiken in alle 

ruimten van de stedelijke sportaccommodaties en bijhorende lokalen met uitzondering van de 

cafetaria en de vergaderzalen. Enkel sportbeoefenaars mogen in de sportaccommodaties tijdens 

de trainingen of wedstrijden verfrissende niet alcoholische dranken verbruiken (niet in glazen 

verpakking). 

 

Art. 19        Het is in de stedelijke sportinfrastructuur niet toegestaan: 

- te roken 

- zich om te kleden buiten de daartoe aangewezen kleedkamers of -cabines 

- de infrastructuur en de uitrusting te verontreinigen of te beschadigen 

- de toiletten te beschadigen of de aflopen te verstoppen 

- gevaarlijke voorwerpen binnen te brengen 

- voorwerpen, vreemd aan de beoefende sport, te werpen of tuigen te laten ontploffen 

- zich onnodig in de gangen en op de trappen op te houden 

- te schaatsen of te skeeleren 

- de afsluitingen te beklimmen, erop te zitten of erop te staan 

- de doorgang te belemmeren 

- de orde of veiligheid te verstoren of het normaal verloop van de sportbeoefening te 

verhinderen 

- het personeel te storen of te hinderen bij het uitvoeren van zijn taken 

 

Art. 20 Diefstal en verlies 

 De VZW Sportbeheer Waregem en het personeel kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor verlies of ontvreemden van persoonlijke goederen. Gevonden voorwerpen moeten 

onmiddellijk aan het personeel worden afgegeven.  Diefstal moet onmiddellijk gemeld worden 

en de politie dient verwittigd te worden. 

 

Art. 21 Publiciteit en leurhandel ed. 

 Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toelating zijn alle reclame en commerciële activiteiten in 

en rond de gebouwen en speelvelden en parkings uitdrukkelijk verboden.  

 

Art. 22 Van de toestellen en losse materialen mag alleen gebruik worden gemaakt onder leiding van een 

daartoe gekwalificeerd en verantwoordelijk persoon.  De toestellen moeten door de gebruiker 

worden geplaatst en na gebruik op de daarvoor aangegeven plaats worden teruggezet. Doelen 

moeten steeds verankerd worden. 

 

Art. 23 Het opbergen van verenigingsmateriaal in de bergingen van de accommodaties kan alleen na 

uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. 

 

Art. 24 Verplichtingen en verantwoordelijkheid voor derden 

 De gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat de regels, voorzien in huidige overeenkomst, 

strikt toegepast worden. De gebruikers en organisatoren van sportorganisaties dienen de nodige 

maatregelen te nemen dat het veilig gebruik van de hen ter beschikking gestelde infrastructuur 

garandeert o.a.: 

 - juist gebruik van de toestellen, tribunes en sportinfrastructuur (als een goede huisvader) 

 - vrijhouden van alle nooduitgangen en veiligheidsvoorzieningen in de accommodatie. 
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 - voorzien van voldoende verantwoordelijken bij grotere manifestaties 

 - naargelang de omstandigheden (aard organisatie en omvang manifestatie) kan een 

bijkomende mobiele EHBO post verplicht worden 

 - schikken naar de richtlijnen van de beheerder en toezichthoudend personeel 

 De gebruiker zorgt er ook voor dat degenen die gedurende de tijd dat de accommodatie door hen 

mag gebruikt worden en in de accommodatie of de bijhorende ruimten aanwezig zijn, de 

gebruiksvoorwaarden stipt worden nagekomen; dezelfde sanctie is van toepassing bij niet 

naleven van de regels voor derden. Hij zorgt er ook voor dat voldoende toezicht aanwezig is, dat 

het publiek zich ordelijk gedraagt en dat de verbodsbepaling in artikel 15 wordt nageleefd. 

 De gebruiker mag onder geen beding op zelfstandige wijze aanpassingen aanbrengen aan de ter 

beschikking gestelde infrastructuur. Alle aanpassingen van gelijk welke aard dienen schriftelijk 

aangevraagd te worden aan de Vzw Sportbeheer Waregem. 

 

Art. 25 Wedstrijden of buitengewone organisaties 

 Als er in de sportaccommodaties wedstrijden of manifestaties worden georganiseerd, is de 

organiserende vereniging of persoon verplicht te zorgen voor de praktische organisatie zodat 

alles volgens de voorgeschreven regels kan plaatsvinden. De gebruikers en aanvragers van 

‘buitengewone’ organisaties dienen zich te schikken naar extra maatregelen die de VZW 

Sportbeheer Waregem oplegt om de veiligheid te garanderen. Deze extra maatregelen worden 

schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de aanvrager en de VZW Sportbeheer Waregem 

De gebruikers en bezoekers dienen onvoorwaardelijk de richtlijnen van het bevoegd personeel 

te volgen. 

 

Art. 26 Afzeg: voor alle infrastructuur eigent de VZW Sportbeheer zich het recht toe om in geval van 

heerkracht reeds verhuurde accommodaties af te zeggen zonder dat de benadeelde gebruiker 

hiertegen verhaal kan inbrengen of schadevergoeding kan opeisen. 

 

Art. 27 Bestemming: alle stedelijke sportaccommodaties zijn prioritair voorbestemd voor sportieve 

doeleinden en worden prioritair voor sportactiviteiten verhuurd. Niet-sportieve activiteiten met 

privaat karakter passen niet in de stedelijke sportaccommodaties. De stedelijke 

sportaccommodaties zijn prioritair bestemd voor Waregemse gebruikers (verenigingen en 

particulieren).  

 

Art. 28 Voorrangsregels:  

De eigen activiteiten van de VZW Sportbeheer hebben voorrang op activiteiten van gebruikers. 

Wat verhuring betreft gelden volgende voorrangsregels: 

- Competitie heeft in se altijd voorrang op recreatie 

- Officiële competitiewedstrijden van Waregemse verenigingen krijgen voorrang op 

trainingen 

- Verenigingen krijgen voorrang op individuele gebruikers bij de jaarlijkse toekenning van de 

accommodaties bij de start van het seizoen 

- Individuele gebruikers kunnen daarna de openstaande uren aanvullen 

- Tijdens de schooluren worden de accommodaties prioritair voor schoolsportactiviteiten 

gebruikt 

 

Art. 29 Alle afwijkingen op dit reglement moeten schriftelijk aangevraagd worden aan de VZW 

Sportbeheer. Afwijkingen zullen steeds schriftelijk en uitdrukkelijk medegedeeld worden door 

de VZW Sportbeheer. 

 

Art. 30 Bij het niet naleven van dit reglement kan de VZW Sportbeheer Waregem of zijn afgevaardigde 

de overtreder de toegang ontzeggen, een volgende verhuring weigeren (al dan niet voor een 

langere periode) en eventueel de waarborg geheel of gedeeltelijk inhouden zoals bepaald in het 

tariefreglement. Inbreuken op het reglement worden besproken door de VZW Sportbeheer 

Waregem en kunnen desgevallend gesanctioneerd worden. 
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Hoofdstuk II:  

Specifieke bepalingen per soort accommodatie 

A. REGLEMENT STEDELIJK ZWEMBAD DE TREFFER 

 

Art.31 Het zwembad is alleen toegankelijk onder de voorwaarden vastgesteld door V.Z.W. Sportbeheer. 

Afwijkingen van het normaal programma worden tijdig meegedeeld. 

Het zwembad is gesloten op volgende dagen: 

  - 1 januari/  Paaszondag/ Pinksterzondag / 1 november / 25december/ 24 en 31 december 

- Waregem Koerse (vanaf de zaterdag voor de Koerse t/m de woensdagmiddag na de Koerse) 

- Jaarlijkse sluitingsperiode voor onderhoudswerken : De 2° en 3° week van juni 

 

Het is verboden het zwembad te betreden buiten de openingsuren, uitgezonderd voor de 

personeelsleden van VZW Sportbeheer 

 

Art.32 De door het toezichthoudend personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de daartoe voorziene 

borden aangebrachte onderrichtingen moeten ten allen tijde stipt worden nageleefd. Alle 

personeelsleden van de VZW Sportbeheer, alsmede de uitbaters van de cafetaria zijn gemachtigd de 

naleving van de gebruikersreglementen te eisen. Inbreuken tegen de reglementen zullen besproken 

en desgevallend gesanctioneerd worden door de Raad van Bestuur van de VZW Sportbeheer. 

Personen die in gebreke blijven kunnen uit de inrichting verwijderd worden of de toegang ontzegd 

worden 

 

Art.33 Alle affiches dienen voor aanplakking voorgelegd aan de sportdienst. Aanplakkingen zijn enkel 

toegelaten op de daartoe voorziene borden en worden enkel aangebracht door de Sportdienst. 

Op muren en vensters is dit ten strengste verboden. 

 
Art.34 Om tijdens het publiek zwemmen toegang te bekomen tot de zweminrichting moet men zich melden 

aan de kassa. Toegangsbewijzen zijn niet terugbetaalbaar. 

 

Kinderen beneden de acht jaar moeten tijdens het publiek zwemmen vergezeld zijn van een 

volwassen persoon. Ze dienen voortdurend onder toezicht te blijven van hun begeleider. 

 

Art.35 Gebruik buiten het publiek zwemmen ( scholen , clubs , voorbehouden groepen ) kan pas na 

voorafgaand akkoord met VZW Sportbeheer. Een mogelijk akkoord wordt altijd doorgegeven aan 

het toezichthoudend personeel. 

 

Groepen dienen bij de aanvraag tot gebruik steeds een groepsverantwoordelijke aan te duiden die er 

op toeziet dat de gebruikersrichtlijnen en de veiligheidvoorschriften stipt worden opgevolgd. 

  

Scholen maken altijd gebruik van de 'speciale scholentoegang'. Zij gebruiken de  

kleedkamers conform de afspraken gemaakt met VZW Sportbeheer bij aanvang van een nieuw 

schooljaar. De begeleidende leerkrachten blijven verantwoordelijk voor hun leerlingen gedurende 

hun verblijf in de gebouwen. Géén enkele leerling bevindt zich in het water zonder de absolute 

verzekering van het nodige toezicht. Na verloop van de lessen blijven de verantwoordelijken aan het 

bad tot de laatste leerling de zwemhal heeft verlaten. 

 

Clubs die het zwembad gebruiken buiten de publieke uren zullen voor hun trainingen en wedstrijden 

zélf instaan voor het nodige toezicht, conform de richtlijnen Vlarem II bis. 

De afspraken daaromtrent worden steeds vastgelegd in een gebruikersovereenkomst tussen de club 

en VZW Sportbeheer. 
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Art.36 Het geven van zwemlessen gebeurt énkel en alleen door de Sportdienst. Het geven van private lessen 

aan andere kinderen dan de eigen kinderen is ten strengste verboden. 

 

Art.37 Het is slechts toegelaten zich uit te kleden in de daartoe bestemde kleedhokjes . Men mag er enkel de 

strikt noodzakelijke tijd verblijven. De deuren van de kleedhokjes moeten gesloten blijven tijdens 

het gebruik ervan. Men wordt verzocht de kleedkamertjes rein te houden. 

Groepen kunnen gebruik maken van de groepskleedkamers ( kelderverdieping ). Op eenvoudig 

verzoek kan een sleutel meegegeven worden. 

 

Art.38  De benodigde kapstokken worden met alle kledij en schoeisel erop opgehangen in de daartoe 

bestemde kastjes in de vestiaireruimte ( 0,5€ ).Na gebruik wordt de sleutel teruggeplaatst en krijgt 

men de 0,5€ terug. Na gebruik dient de kapstok terug opgehangen op de verzamelplaats. 

 

Art.39 Gebruiksverplichtingen in de zwemhal en het bad : 

Alvorens te baden is het gebruik van het stortbad ( doorloopdouche ) en de voorziening voor 

voetontsmetting ( waadbakken )verplicht  

de baders en begeleiders moeten zich onmiddellijk schikken naar de richtlijnen van de redders of 

personen die daartoe aangesteld zijn. 

 Zwemkledij : 

*de gedragen zwemkledij dient aangepast te zijn aan de goede zeden en is alleen toegelaten  in de 

zwemhal, de kleedruimtes, de stortbaden en bijhorende gangen. 

*zwemmen met gewone kledij is niet toegelaten , tenzij na uitdrukkelijk akkoord van  VZW 

Sportbeheer. 

 * Iedereen is verplicht zich blootvoets aan het bad te begeven.  

In bepaalde gevallen kunnen speciale overtrekschoenen ter beschikking gesteld worden. 

 Ploeterbad , ondiep en diep gedeelte : 

 Het kinderbad is voorbehouden voor kinderen en niet-zwemmers. 

Het is uitdrukkelijk verboden zich te begeven in het diep bad indien men niet voldoende kan 

zwemmen, zelfs onder toezicht van een derde persoon. Enkel de redders zijn gemachtigd om 

daarover te oordelen . Zij kunnen ten allen tijde een onveilig zwemmer terugsturen naar het ondiep 

bad. 

 Gebruik zwemlesmaterieel : 

* zwemlesmaterieel mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders. 

* duikflessen en loodgordels worden alleen gebruikt door de duikersclub in de duikkuil. 

 Gebruik spelmaterieel : 

 * het gebruik is alleen toegelaten : 

  - op de dagen en uren voorzien door de VZW Sportbeheer. 

  - of na uitdrukkelijk akkoord van de VZW Sportbeheer ( scholen en verenigingen ) 

 * het is niet toegelaten om 

  - onveilige spelen te doen. 

  - om eender welk materieel naar het plafond of naar de ramen te werpen. 

  - persoonlijk materieel te gebruiken zonder voorafgaand akkoord van de redder. 

 

Art.40 Het is niet toegelaten om : 

 - drank, etenswaren en kauwgom te gebruiken in kleedkamers en de zwemhal. 

 - elkaar in het water te duwen of elkaar onder te duwen. 

 - met meerdere personen op de duikplank te staan of gevaarlijke sprongen uit te voeren. 

 - in de landingszone van de duikplank te zwemmen tijdens het gebruik ervan. 

 - te lopen rond het bad of in de kleedruimtes. 

 - te zwemmen in afgebakende zones voor zwemlessen, clubtrainingen, enz. 

 - andere baders lastig te vallen of opzettelijk te hinderen. 

 - reddingstuigen zonder noodwendigheid aan te raken. 

 - zeep te gebruiken op andere dan daartoe voorziene plaatsen. 

 - de stort- of voetbaden op een niet verantwoordde of overbodige wijze te gebruiken. 

 - in de cafetaria of buiten de bad- en kleedlokalen in zwemkledij rond te lopen. 

 - het zwemwater op welke wijze ook te bevuilen. 

 - zonder toelating in de niet voor het publiek toegankelijke lokalen te verblijven. 
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B. REGLEMENT STEDELIJKE SPORTHALLEN 

 

Art.41 De sporthallen zijn alleen toegankelijk onder de voorwaarden vastgesteld door de VZW Sportbeheer. 

Afwijkingen van het normaal programma worden tijdig meegedeeld. 

De sporthallen zijn gesloten op volgende dagen: 

- 1 januari/  Paaszondag/ Pinksterzondag / 1 november / 25december/ 24 en 31 december 

- Waregem Koerse (vanaf de zaterdag voor de Koerse t/m de woensdagmiddag na de Koerse) 

- Jaarlijkse sluitingsperiode voor onderhoudswerken : De 2° en 3° week van juni 

Het is verboden de sporthal te betreden buiten de openingsuren, uitgezonderd voor de 

 personeelsleden van v.z.w.Sportbeheer. 

 

Art.42 De door het toezichthoudend personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de daartoe voorziene 

borden aangebrachte onderrichtingen moeten ten allen tijde stipt worden nageleefd. Personen die in 

gebreke blijven kunnen uit de inrichting verwijderd worden of de toegang ontzegd worden  

Art.43 Alle affiches dienen voor aanplakking voorgelegd aan de sportdienst. Aanplakkingen zijn enkel 

toegelaten op de daartoe voorziene borden en worden enkel aangebracht door de Sportdienst. 

Op muren en vensters is dit ten strengste verboden. 

 

Art.44 De bezetting van de sporthal wordt elk jaar opgemaakt in samenspraak met de gebruikers  

(clubverantwoordelijken) en blijft geldig voor een volledig seizoen  

 Onder geen enkel beding kunnen sportterreinen onderverhuurd worden of aan anderen 

in gebruik gegeven worden. Wijzigingen tussen de gebruikers onderling zijn, na overleg met VZW 

Sportbeheer toegelaten 

 

Art.45 Bezoekers en gebruikers mogen alleen deze delen van de sporthal betreden die uitdruk- 

kelijk voor hen bestemd zijn. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de opvang van de bezoekende 

ploeg en de toewijzing van hun kleedkamers . 

 

Art.46 Etenswaren , snoep ,drankblikken en kauwgom zijn niet toegelaten in de sportzaal , de 

 kleedkamers en bijhorende gangen . Water in plastiek verpakking mag gebruikt worden 

 Lege flessen worden opgeruimd en in de vuilbakken gegooid  en dit na elke training of 

 wedstrijd . 

 

Art.47 Het betreden van de sportvloer is uitsluitend toegestaan met sportschoeisel dat geen 

 schade toebrengt aan de vloer ( zolen mogen geen strepen nalaten ). 

 Het gebruikt schoeisel mag voorheen niet gedragen zijn op straat ; op bevuilde of op 

bekiezelde gronden .Het gebruik van stoffen waardoor de sportvloer , de vloermatten of andere 

materieel beschadigd of bevuild kan worden , is verboden. 

 Bij wedstrijden bevindt het publiek zich uitsluitend op de daarvoor voorziene plaatsen. 

 Voor aanvang , tijdens de pauze tussen wedstrijdhelften en na verloop van de wedstrijd 

 worden "spelende kinderen" niet toegelaten op het terrein .Trainings-en wedstrijdbal- 

 len worden alléén gebruikt door de spelers die zich opwarmen voor een wedstrijd. 

 In alle tussenperiodes blijven de ballen verzameld in een ballenwagen onder kontrole van 

 een verantwoordelijke van de thuisploeg . 

  

Art.48 Toestellen en sport- of turnmaterieel mogen alleen gebruikt worden voor het doel 

 waarvoor zij bestemd zijn .De gebruikte toestellen moeten na afloop van de activiteiten  

op de daarvoor voorziene plaats worden teruggezet . 

 Er mag onder geen enkel beding gesmasht of gedunkt worden op de verlaagde basket- 

 baldoelen . Elke inbreuk op deze regel kan schorsing tot gevolg hebben . 

 Na elke training en wedstrijd worden alle ballen in de per club toegewezen ballenrekken 

 teruggeplaatst , de rekken moeten afgesloten worden .  

 De VZW Sportbeheer is niet verantwoordelijk voor 'rondslingerend clubmaterieel' maar  

 kan het daarentegen wel 'in beslag nemen' indien de gebruiker in gebreke blijft. 

 Elke club zorgt ervoor dat haar trainers over de nodige sleutels beschikken , materieel- 

 kasten worden noch geopend noch afgesloten door personeelsleden van de sportdienst. 
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C. REGLEMENT OPENLUCHTCENTRA 
   

Art.49 De openluchtcentra zijn alleen toegankelijk onder de voorwaarden vastgesteld door V.Z.W. 

Sportbeheer. 

Afwijkingen van het normaal programma worden tijdig meegedeeld. 

De openluchtcentra zijn gesloten op volgende dagen: 

- 1 januari/ 24december/ 25 /26 en 31 december 

- Waregem Koerse (de maandag en de dinsdag van Waregem Koerse) 

- Jaarlijkse inzaaiperiode (per terrein vast te leggen in overleg met de  beheerder) 

Het is verboden de sportvelden te betreden buiten de openingsuren, uitgezonderd voor de 

 personeelsleden van de VZW Sportbeheer. 

 

Art.50 De door het toezichthoudend personeel gegeven richtlijnen, alsmede de op de daartoe voorziene 

borden aangebrachte onderrichtingen moeten ten allen tijde stipt worden nageleefd. Personen die in 

gebreke blijven kunnen uit de inrichting verwijderd worden of de toegang ontzegd worden. 

 

Art.51 Alle affiches dienen voor aanplakking voorgelegd aan de sportdienst. Aanplakkingen zijn enkel 

toegelaten op de daartoe voorziene borden en worden enkel aangebracht door de Sportdienst. 

Op muren en vensters is dit ten strengste verboden. 

 

Art.52 De bezetting van de openluchtcentra wordt elk jaar opgemaakt in samenspraak met de gebruikers  

(clubverantwoordelijken) en blijft geldig voor een volledig seizoen  

 Onder geen enkel beding kunnen sportterreinen onderverhuurd worden of aan anderen 

in gebruik gegeven worden. Wijzigingen tussen de gebruikers onderling zijn, na overleg met VZW 

Sportbeheer toegelaten. 

 

Art.53 Bezoekers en gebruikers mogen alleen deze delen van de sportterreinen betreden die uitdruk- 

kelijk voor hen bestemd zijn. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de opvang van de bezoekende 

ploeg en de toewijzing van hun kleedkamers . 

 

Art.54 Etenswaren , snoep ,drankblikken en kauwgom zijn niet toegelaten op de sportvelden , de 

 kleedkamers en bijhorende gangen . Water in plastiek verpakking mag gebruikt worden. 

 Lege flessen worden opgeruimd en in de vuilbakken gegooid  en dit na elke training of 

 wedstrijd . 

 

Art.55 Bij wedstrijden bevindt het publiek zich uitsluitend op de daarvoor voorziene plaatsen. 

 Voor aanvang , tijdens de pauze tussen wedstrijdhelften en na verloop van de wedstrijd 

 worden "spelende kinderen" niet toegelaten op het terrein .Trainings-en wedstrijdbal- 

 len worden alléén gebruikt door de spelers die zich opwarmen voor een wedstrijd. 

 In alle tussenperiodes blijven de ballen onder kontrole van een verantwoordelijke van de thuisploeg . 

 

Art.56 Toestellen en sportmateriaal mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn .De 

gebruikte toestellen moeten na afloop van de activiteiten op de daarvoor voorziene plaats worden 

teruggezet . 

 Na elke training en wedstrijd worden alle ballen op de per club toegewezen plaats 

 teruggeplaatst , de rekken moeten afgesloten worden .  

  

De VZW Sportbeheer is niet verantwoordelijk voor 'rondslingerend clubmaterieel' maar  

 kan het daarentegen wel 'in beslag nemen' indien de gebruiker in gebreke blijft. 

  

Elke club zorgt ervoor dat haar trainers over de nodige sleutels beschikken , materieel- 

 kasten worden noch geopend noch afgesloten door personeelsleden van de sportdienst. 
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Art. 57 Bespeelbaarheid van de pleinen: bij wateroverlast, sneeuw e.d. mogen de pleinen niet  bespeeld 

worden. Principieel worden alle matchen voor liefhebbersploegen verboden, wanneer de K.B.V.B. 

de matchen voor de jeugdreeksen in West-Vlaanderen heeft afgelast. In andere gevallen oordeelt de 

officiële scheidsrechter. 

 

Art.58 Losse voetbaldoelen moeten bij gebruik vastgezet worden en na gebruik opgeborgen en vastgezet 

worden zodat ze niet ongewenst gebruikt kunnen worden en zodat er geen gevaar is op kantelen. 
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Hoofdstuk III:  

Specifieke accommodaties 

 

A. SPORTHAL DE TREFFER 

 
Art. 59  Medisch kabinet : 

 kan gebruikt worden voor eerste verzorging bij ongevallen . 

 *  de ijsmachine voorziet in ijsbekers ten behoeve van de gebruikers 

 *  na verbruik van een ijsbeker, moet dit aangevuld worden 

 *  gebruikte ijsbekers worden onmiddellijk verwijderd uit de sportzaal - het gemorste 

 water moet onmiddellijk worden opgekuist 

  

Art 60 Scorebord : 

 * het bedieningspaneel bevindt zich in een koffer in de regiekamer 

 * de bijhorende aansluitingssnoeren worden ordelijk naast de toestellen in de koffer 

    teruggesplaatst zonder deze rond de toestellen te winden . 

 * bij elk gebruik moet het geel beschermingsdeksel voor de aansluitingsfichen in de  

    vloer verplicht geplaatst worden  

  

Art 61 Muziekinstallatie : 

 * de mobiele muziekinstallatie mag door de clubs gebruikt worden voor hun wedstrijden  

of voor speciale evenementen na uitdrukkelijk akkoord van VZW Sportbeheer. 

 * alle gebruikte onderdelen worden na verloop van de activiteit 'ordelijk' teruggeplaatst 

   op de daarvoor voorziene plaats(en) 

 

Art 62 Regiekamer : 

 * de regiekamer bevindt zich naast de toegangsdeur van de sporthal op de beneden- 

    verdieping 

 * is enkel toegankelijk voor clubverantwoordelijken die daarvoor de uitdrukkelijke 

    toelating hebben gekregen van VZW Sportbeheer . 

 * tenzij andersluidend formeel verzoek is het absoluut verboden om enige wijziging te 

    brengen in de vast geprogrammeerde verwarming- en verlichtingsprogramma's .  

    Dezelfde regel geldt voor de bediening van de wanden 

 

Art.63 Tribune(s) : 

 * de uitschuifbare en/of mobiele losse tribunes worden gebruikt als zitplaatsen voor de 

    supporters bij wedstrijden . De clubverantwoordelijken zorgen ervoor dat alle suppor- 

   ters plaatsnemen op de daarvoor voorziene zitplaatsen. Spelende kinderen in berging of gang   

worden niet toegestaan. De gebruikers zijn hier verantwoordelijkheid. 

 * de tribunes worden geplaatst en weggeborgen door de clubverantwoordelijke(n) . 

    De nodige veiligheidmaatregelen moeten steeds in acht genomen worden : 

  - plaatsen van de leuningen is verplicht 

  - poortjes openen na volledige montage van de tribune 

  - poortjes sluiten na het inrijden  

  - bij uitrijden en inschuiven bevindt zich niemand op de tribune 

  - voor het inrijden wordt de tribune gecontroleerd op mogelijks hinderlijke 

     voorwerpen (  bvb. ballen ) 

 * etenswaren en drankblikjes of glazen voorwerpen zijn niet toegelaten 

 * volledig rookverbod 

 * na gebruik van de tribune , wordt deze door de verantwoordelijke thuisploeg volledig 

    geveegd  ( materieel voorhanden in het lokaal naast de damestoiletten ) 
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Art.64 Publiciteit : 

 * vaste publiciteit : 

    - na uitdrukkelijk akkoord van VZW Sportbeheer ( = voorziene vaste plaats ) 

 * losse publiciteitspanelen : 

    - worden net opgeborgen in de 'clubberging' 

    - worden per seizoen gecontroleerd op hun geldigheid en zoniet verwijderd 

    - worden geplaatst in de daarvoor voorziene gele publiciteitshouders 

    - de publiciteitshouders worden na gebruik 'ordelijk gestapeld' op de daarvoor 

     voorziene kar die een vaste plaats krijgt in de tussengang sporthal-kelder zwembad 

 * er wordt geen enkele andere publiciteitsvoering toegestaan tenzij na uitdrukkelijke 

    overeenkomst met  VZW Sportbeheer 

 

Art.65 Leslokaal en vergaderzaal : 

 * worden dagelijks gebruikt voor de sportklassen georganiseerd door de sportdienst 

 * kunnen occasioneel voor bepaalde doelstellingen van een club aangewend worden 

    na uitdrukkelijke aanvraag en mits formeel akkoord van VZW Sportbeheer . Deze 

    lokalen moeten in perfecte toestand achtergelaten worden . 

 

B. REGENBOOGSTADION 

 

Art. 66 Voetbalvelden Uitbreiding (stadion B) 

 - pleinen 1 en 2 zijn voorbehouden voor officiële competitieploegen van de K.B.V.B.  Slechts 

uitzonderlijk en mits toelating kunnen op plein 1 en 2 andere matchen gespeeld worden.  

Alle liefhebbersclubs mogen dus gebruik maken van plein 3 mits voorafgaande aanvraag. 

- Kunstgrasveld: het kunstgrasveld mag uitsluitend betreden worden na uitdrukkelijke 

toestemming van de VZW Sportbeheer. Materialen dienen na gebruik onmiddellijk 

verwijderd te worden van het kunstgrasveld.  

- Joggingpiste: fietsers of gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten op de joggingpiste. 

(uitzondering voertuigen van de VZW Sportbeheer) Inbreuken hierop worden 

gesanctioneerd.  

 

Art. 67 Voetbalveld Terrein A (hoofdterrein) 

  Het hoofdterrein is uitsluitend voorbehouden voor competitiewedstrijden van ploegen in 

nationale afdeling. Prioriteit wordt gegeven aan wedstrijden van SVZW.  Indien er geen 

thuiswedstrijd van de fanionploeg SVZW is, kan er een thuiswedstrijd van DAVO doorgaan. 

 

Art. 68 Niet sportieve activiteiten- afspraken vastgelegd in protocol-overeenkomst stad- VZW  

  Sportbeheer- SVZW 

   

Art. 69 Atletiekaccommodaties 

 - de atletiekpiste mag uitsluitend gebruikt worden voor trainingen of wedstrijden met 

aangepaste loopschoenen of spikes (max. 6 mm).   

 - springnummers: de aanloop in kunststof is verboden voor spikes langer dan 6mm.  Het 

springmateriaal moet onmiddellijk na gebruik terug worden binnengelegd en de valmatten 

moeten worden afgedekt. De zandbak moet na gebruik genivelleerd worden. 

- werpnummers: trainingen van discus, hamerslingeren en kogelstoten moeten doorgaan op 

het werpersterrein (daarvoor voorziene terrein aan de tennisvelden). Trainingen van kogel 

en speer dienen door te gaan op de daartoe voorziene terreinen. 
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C. OPENLUCHTCENTRUM BEVEREN-LEIE 

 

Art. 70 De voetbalaccommodatie: 

In prioriteit is het Sportcentrum Beveren-Leie een voetbalaccommodatie.  Officiële 

voetbalwedstrijden in het kader van de KBVB hebben voorrang op andere activiteiten. 

 

Trainingen kunnen georganiseerd worden op het trainingsveld mits aanvraag. Trainingen 

kunnen gelimiteerd worden teneinde overbelasting van het trainingsveld tegen te gaan. 

Overdreven trainingen op bepaalde stroken (bvb. doelgebied) met enkele spelers afzonderlijk 

zijn niet toegelaten, dit om de grasmat te beschermen. De trainingen moeten tijdig beëindigd 

worden. 

  

 Wedstrijden:  

 het eerste veld is prioritair voorbehouden voor officiële competitiewedstrijden van de KBVB. 

 

Art. 71 In het tussenseizoen worden alle terreinen hersteld en opnieuw ingezaaid. Het is tijdens deze 

periode (exacte periode wordt steeds bepaald door de VZW Sportbeheer) ten strengste verboden 

deze terreinen te betreden. Overtredingen worden door de VZW Sportbeheer gesanctioneerd.  

  

Art. 72 Niet-sportieve activiteiten:  

 - De accommodatie wordt niet verhuurd voor feestelijkheden met privaat karakter, noch voor 

fuiven of dansfeesten. 

 - Vergaderingen en clubactiviteiten: 

 De cafetaria kan worden gebruikt voor het organiseren van vergadering en of 

sportgerelateerde bijeenkomsten in clubverband mits de nodige toelating van de VZW 

Sportbeheer Waregem. 

 

 

D. OPENLUCHTCENTRUM DESSELGEM 

 

Art. 73 De voetbalaccommodatie: 

In prioriteit is het Sportcentrum Desselgem een voetbalaccommodatie.  Officiële 

voetbalwedstrijden in het kader van de KBVB hebben voorrang op andere activiteiten. 

 

Trainingen kunnen georganiseerd worden op het trainingsveld mits aanvraag. Trainingen 

kunnen gelimiteerd worden teneinde overbelasting van het trainingsveld tegen te gaan. 

Overdreven trainingen op bepaalde stroken (bvb. doelgebied) met enkele spelers afzonderlijk 

zijn niet toegelaten, dit om de grasmat te beschermen. De trainingen moeten tijdig beëindigd 

worden. 

  

 Wedstrijden:  

 het eerste veld is prioritair voorbehouden voor officiële competitiewedstrijden van de KBVB. 

 

Art. 74 In het tussenseizoen worden alle terreinen hersteld en opnieuw ingezaaid. Het is tijdens deze 

periode (exacte periode wordt steeds bepaald door de VZW Sportbeheer) ten strengste verboden 

deze terreinen te betreden. Overtredingen worden door de VZW Sportbeheer gesanctioneerd.  

 

  

Art. 75 Niet-sportieve activiteiten:  

 - De accommodatie wordt niet verhuurd voor feestelijkheden met privaat karakter, noch voor 

fuiven of dansfeesten. 

 - Vergaderingen en clubactiviteiten: 

 De cafetaria kan worden gebruikt voor het organiseren van vergaderingen of 

sportgerelateerde bijeenkomsten in clubverband mits de nodige toelating van de VZW 

Sportbeheer Waregem. 
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E. OPENLUCHTCENTRUM NIEUWENHOVE 

 

Art. 76 Officiële voetbalwedstrijden in het kader van de KBVB hebben voorrang op andere activiteiten. 

 

Trainingen kunnen georganiseerd worden op het trainingsveld mits aanvraag. Trainingen 

kunnen gelimiteerd worden teneinde overbelasting van het trainingsveld tegen te gaan. 

Overdreven trainingen op bepaalde stroken (bvb. doelgebied) met enkele spelers afzonderlijk 

zijn niet toegelaten, dit om de grasmat te beschermen. De trainingen moeten tijdig beëindigd 

worden. 

  

 Wedstrijden:  

 het eerste veld is prioritair voorbehouden voor officiële competitiewedstrijden van de KBVB. 

 

Art. 77 In het tussenseizoen worden alle terreinen hersteld en opnieuw ingezaaid. Het is tijdens deze 

periode (exacte periode wordt steeds bepaald door de VZW Sportbeheer) ten strengste verboden 

deze terreinen te betreden. Overtredingen worden door de VZW Sportbeheer gesanctioneerd.  

 

Art. 78 Niet-sportieve activiteiten:  

 - De accommodatie wordt niet verhuurd voor feestelijkheden met privaat karakter, noch voor 

fuiven of dansfeesten. 

 - Vergaderingen en clubactiviteiten: 

 De cafetaria kan worden gebruikt voor het organiseren van vergaderingen of 

sportgerelateerde bijeenkomsten in clubverband mits de nodige toelating van de VZW 

Sportbeheer Waregem. 

 

 

F. OPENLUCHTCENTRUM ST-ELOOIS-VIJVE 

 

Art. 79 De voetbalaccommodatie: 

In prioriteit is het Sportcentrum Beveren-Leie een voetbalaccommodatie.  Officiële 

voetbalwedstrijden in het kader van de KBVB hebben voorrang op andere activiteiten. 

 

Trainingen kunnen georganiseerd worden op het trainingsveld mits aanvraag. Trainingen 

worden tot een absoluut minimum beperkt teneinde overbelasting van het trainingsveld tegen te 

gaan. Overdreven trainingen op bepaalde stroken (bvb. doelgebied) met enkele spelers 

afzonderlijk zijn niet toegelaten, dit om de grasmat te beschermen. De trainingen moeten tijdig 

beëindigd worden. 

  

 Wedstrijden:  

 het eerste veld is prioritair voorbehouden voor officiële competitiewedstrijden van de KBVB. 

 

Art. 80 In het tussenseizoen worden alle terreinen hersteld en opnieuw ingezaaid. Het is tijdens deze 

periode (exacte periode wordt steeds bepaald door de VZW Sportbeheer) ten strengste verboden 

deze terreinen te betreden. Overtredingen worden door de VZW Sportbeheer gesanctioneerd.  

 

Art. 81 Niet-sportieve activiteiten:  

 - De accommodatie wordt niet verhuurd voor feestelijkheden met privaat karakter, noch voor 

fuiven of dansfeesten. 

 - Vergaderingen en clubactiviteiten: 

 De cafetaria kan worden gebruikt voor het organiseren van vergaderingen of 

sportgerelateerde bijeenkomsten in clubverband mits de nodige toelating van de VZW 

Sportbeheer Waregem. 
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BIJLAGE 1: 

Inwendige reglementen van clubs tijdens wedstrijden 

 

1 . inwendig reglement SVZW  

2.  Inwendig reglement KRCW 
 
Art. 1: Dit reglement is van toepassing in het Mirakelstadion te Waregem wanneer er 

voetbalwedstrijden worden georganiseerd door K. Rac. Waregem, hierna genoemd “de Club”, 

zowel op de terreinen als in de gebouwen en bijgebouwen. 
 

 Ten allen tijde kunnen bijkomende voorwaarden en regels worden opgesteld voor specifieke 

locaties in het stadion. 

 

Art. 2: Dit reglement zal aan iedere toegang van het stadion op een duidelijk zichtbare plaats worden 

uitgehangen.  Het betreden van het stadion impliceert dat de houder van een toegangsbewijs of 

een accreditatie kennis genomen heeft van dit reglement van inwendige orde, de bepalingen 

ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven.  De aanwezigen zijn in de eerste 

plaats onderworpen aan de bepalingen uit de Algemene Politieverordening d.d. 07 mei 1996 van 

de stad Waregem (hoofdstuk II, afdeling 1, artikel 19 en 20 en hoofdstuk II, afdeling 2, artikel 

21, vastgesteld bij Gemeenteraadsbesluit van 07 mei 1996 en aan de eventuele 

politieverordeningen die in de toekomst door de Gemeenteraad of door de Heer/Mevrouw de 

Burgemeester kunnen worden uitgevaardigd. 

 De integrale tekst van de eerder vermelde artikels 19, 20 en 21 liggen ter inzage aan de loketten. 

 

Art. 3: De toegang tot het stadion is enkel toegestaan aan : 

- Personen in het bezit van een geldig toegangsbewijs of van een uitdrukkelijke toelating 

verleend door de organisator. 

- Personen aangesteld door de club en dienstpersoneel van de Club. 

- Personeelsleden belast met het beheer of het onderhoud van het stadion. 

- Personeel van de Lokale en Federale Politie, Brandweer en medewerkers van het Rode 

Kruis in dienst voor de betreffende wedstrijd. 
 

Art. 4: Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang van het stadion, moet in het bezit zijn van een 

geldig toegangsbewijs of van een accreditatie die wordt verleend door de Club.  Met het 

toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion.  Iedere persoon die zich 

in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van zijn of haar toegangsbewijs of 

van zijn of haar accreditatie en zal dit ter controle aan de door de organisator aangestelden 

voorleggen. 

 De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van dit toegangsbewijs zijn hoofdelijk en 

ondeelbaar aansprakelijk voor de schade door deze laatste veroorzaakt op de plaatsen in het 

stadion. Behoudens de gevallen van wettelijke objectieve aansprakelijkheid, ontkent de 

maatschappij om het even welke burgerlijke verantwoordelijkheid bij ongeval in het stadion. 

 De organisator is niet verantwoordelijk voor de ongevallen en of diefstal die zouden kunnen 

plaats hebben gedurende of ter gelegenheid van de match waarvoor dit ticket is afgeleverd. 

Door het aanvaarden van dit ticket ziet de drager af van alle verhaal tot verantwoordelijkheid 

tegen de organisator. De bezitter van dit ticket verbindt zich ertoe, onder straf van vervolging, 

zich te schikken naar het reglement van inwendige orde dat is aangebracht bij de ingangen van 

het stadion. 

 

Art. 5: Op het toegangsbewijs wordt de toegekende zitplaats in de tribunes aangeduid en de houder van 

het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. 
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Art. 6: De toegang tot het stadion is verboden aan : 

- Personen die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend 

middel. 

- Personen die in het bezit zijn van voorwerpen die gevaarlijk of hinderlijk kunnen zijn zowel 

ten aanzien van andere personen als voor het normale verloop van de wedstrijd zoals : 

flessen, stokken, voetzoekers, metalen voorwerpen, rookbommen, etc. 

- Personen die zich verzetten tegen controle van de Stewards. 

- Personen die een maatregel van uitsluiting hebben opgelopen, hetzij opgelegd door de 

lokale organisator, de nationale of internationale voetbalinstanties, zijnde een 

burgerrechterlijke uitsluiting of door de administratieve of gerechtelijke autoriteiten.  
 

Art. 7: De personen aan wie de toegang tot het stadion werd ontzegd, kunnen uit het stadion verwijderd 

worden door personen aangesteld door de Club. 

 De personen die, alhoewel uitgesloten, toch in het bezit zijn van een toegangsbewijs, kunnen 

geen aanspraak maken op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten. 

 Bij personen die een maatregel van uitsluiting hebben opgelopen, zal het abonnement worden 

ingetrokken volgens het KB van 20 juli 2005 artikel 7.   

 Personen die verplicht worden het stadion te verlaten, zullen per aangetekende zending een 

schrijven ontvangen dat zij ofwel onmiddellijk ofwel bij een volgende niet-naleving of 

overtreding van het reglement van inwendige orde de toegang zullen ontzegd worden tot alle 

voetbalstadions waar nationale en internationale voetbalwedstrijden – zoals bepaald in de wet 

van 21 december 1998 – worden georganiseerd voor een periode van minimum één kalenderjaar 

tot maximum vijf kalenderjaren. Van de minimale duur van één kalenderjaar kan niet worden 

afgeweken. Na het verstrijken hiervan kan, op schriftelijk verzoek van de betrokkene, de 

uitsluiting door de KBVB, op voorstel van de organisator, worden beëindigd wanneer de 

betrokkene zich, voor de resterende periode van de opgelegde maximumduur, laat begeleiden 

door een mentor. Een mentor wordt door de betrokkene zelf voorgedragen en dient door de 

organisator te worden aanvaard. 
 

Art. 8: Elke aanwezige is verplicht zich te onderwerpen en te houden aan : 

- Ticketcontrole 

- Toezicht door de personen, aangesteld door de Club. 

- Compartimentering volgens zijn of haar toegangsbewijs in functie van de supporterskeuze, 

dwz supporters van de bezoekende ploeg mogen zich enkel een ticket aanschaffen voor de 

vakken bestemd voor de bezoekende supporters. 

- Identificatie door de politiediensten 
 

Art. 9: De toeschouwers dienen ten allen tijde gevolg te geven aan de aanwijzingen, gegeven door de 

personen aangesteld door de Club en/of aan de bevelen van de Politie. 

 De stewards kunnen de toeschouwers van hetzelfde geslacht als het hunne verzoeken zich 

vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kledij en bagage te onderwerpen. Eenieder die 

zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van 

een wapen of een gevaarlijk voorwerp, wordt door de stewards de toegang tot het stadion 

ontzegd.  

 De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken. Sommige gebruikersvoorwerpen, 

zoals motorhelmen, toeters, megafoons, enz… kunnen tijdelijk in bewaring worden gegeven 

met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in 

kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het 

voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954 

quater van Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. 

 De stewards nemen deel aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde. 

 

Art. 10: In het stadion is het de toeschouwers verboden : 

- Zich te begeven in de voor het publiek niet toegankelijke plaatsen, zoals de dienstlokalen, 

het speelveld en het compartiment van de veiligheidsdiensten. 
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- Zich op te houden in stadiongedeelten of compartimenten die niet overeenstemmen met hun 

toegangsbewijs. 

- Gebouwen, constructies en afsluitingen te beklimmen en op stoeltjes of zitbanken te staan. 

- De toegang of evacuatie te belemmeren.  Het is verboden te blijven stilstaan op de 

toegangswegen en trappen. 

- De orde te verstoren of de veiligheid in gedrang te brengen. 

- Voorwerpen, drank, voedsel of andere stoffen te verkopen of te koop aan te bieden zonder 

machtiging van de club. 

- Zich te vermommen of onherkenbaar te maken. 

- Dranken te verbruiken op de tribunes. 

- Pyrotechnische voorwerpen binnen te brengen zoals; bengaals vuur, rook bommetjes, 

voetzoekers … 

- Kwetsende woorden of racistische uitlatingen te uiten, te scanderen of te zingen. 

- Te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of 

gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes. 

- het vastmaken van spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan de hekkens die de 

compartimenten scheiden en aan de hekkens gelegen langs de piste. 

- Grootte vlaggen of spandoeken met de bedoeling deze over de hoofden te laten uitrollen 

zijn verboden. 

- Deze opsomming is niet limitatief maar van aanwijzende aard! 

 

 Vlaggen op stok zijn enkel toegelaten in tribune thuisploeg en op de tribune van de bezoekers 

onder volgende voorwaarden: 

- de vlag moet de afmeting hebben van 100cm op 150 cm en mag enkel het logo en/of de 

kleuren en/of de officiële naam van de club en/of de naam van een erkend supporterslokaal 

dragen. 

- De stok moet hol, plooibaar tot 90° graden en uit één stuk zijn en niet kunnen versplinteren 

bij plooien. De lengte van de stok moet liggen tussen 150cm en 200cm.  

- De vlag mag niet van de stok verwijderd worden. 

- De vlag mag de publiciteitsborden niet bedekken. 
 

Art. 11: De personen, aangesteld door de Club en de Ordediensten behouden zich, om 

veiligheidsredenen, het recht voor om : 

- De toegang tot het stadion te ontzeggen aan toeschouwers ondanks een geldig 

toegangsbewijs. 

- De toeschouwers een andere plaats toe te kennen dan deze vermeld op het toegangsbewijs. 

- Een wedstrijd te onderbreken of stop te zetten. 

- De toeschouwers tijdelijk op te houden in het stadion na de wedstrijd indien dit nodig zou 

zijn voor een ordentelijke evacuatie. 

- Het stadion gedeeltelijk of geheel te laten ontruimen.  

- In geval van ernstige verstoring van de openbare orde of andere onvoorziene 

gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren en 

wanneer andere maatregelen de beoogde resultaten niet bereiken, kunnen ordediensten de 

verkoop van alcoholhoudende dranken in de cafetaria’s binnen het stadion verbieden. 
 

Art. 12: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden door de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond – Houba De Strooperlaan 145 te 1020 Brussel, verzamelde gegevens betreffende 

personen verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Tevens worden met camera’s beelden 

geregistreerd en opgeslagen. Een bestand wordt bijgehouden onder meer ter handhaving van de 

openbare orde en veiligheid, in functie van de uitvoering van omzendbrief OOP23 van de 

minister van Binnenlandse zaken, betreffende de uitsluiting van toeschouwers bij 

voetbalwedstrijden. 

 De gegevens mogen doorgegeven worden aan organismen contractueel verbonden met de 

KBVB. De wet voorziet in het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. 

Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register bij de Commissie 

voor de Bescherming van de Levenssfeer. 
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 De toeschouwers worden op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van camera’s. 

 Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of het stadion kan 

strafrechterlijk vervolgd worden. 
 

Art. 13:  Dranken binnen het stadion worden verkocht in plastic bekers.  Alcoholische dranken mogen 

niet verkocht worden tijdens de match, wel voor de wedstrijd, aan de rust en na de wedstrijd.  

Binnen het stadion kan enkel drank in glas verkocht worden op die plaatsen waar een privé-

sfeer heerst, dit wil zeggen op plaatsenwaar een bijzondere voorwaarde wordt gesteld om er 

binnen te komen of waar lidgeld wordt gevraagd : 

- Restaurant 

- Socio Business Club 

- Perszaal (perskaart verplicht) 

- Spelershome 

- Receptiezaal 

 Na het sluiten van de CP en na gunstig advies van de Veiligheidsverantwoordelijke, mogen ook 

dranken verkocht worden in glas na de wedstrijd.  Op plaatsen waar drank verkrijgbaar is enkel 

voor de bezoekers, geldt een permanent verbod op drank in glas. 

 

Art. 14: Het in het stadion of op de parking, verkopen of gratis verdelen of gratis uitdelen of te koop aan 

bieden van handelswaren, folders en gadgets is slechts toegestaan mits schriftelijke toelating 

van de organisator en mits de overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. 

 De organisator behoudt zich het recht voor deze actie en/of verkoop in zijn geheel te verbieden 

of te doen staken op bepaalde tijdstippen en/of bepaalde delen van het stadion zonder dat hij kan 

verplicht worden hiervoor een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn te 

moeten betalen. 
 

Art. 15:  Dit reglement van inwendige orde wordt bekendgemaakt door aanplakking in het stadion en 

werd aan de Burgemeester ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 Het betreden van het stadion impliceert dat de houder van een toegangsbewijs kennis genomen 

heeft van dit reglement van inwendige orde, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud 

en ze ook zal naleven. 
 

Art. 16: Het contactadres van de Club is : 

 K. Rac. Waregem 

Mirakelstraat 81 

8790 WAREGEM 

 

  
 


