
 

AFSPRAKENNOTA  VOOR  GERBUIK  SPORTHAL 

 
Deze zomer heeft de gemeente veel geld gestopt in de werken aan  

de parketvloer: laagje afgeschuurd, opnieuw vernist, nieuwe lijnen.  

Nu hebben we dus een ‘nieuwe’ vloer in de sporthal. Vandaar dat  

er vanaf heden terug streng zal toegezien worden op het gebruik 

van de zaal: 

 
- Indien er een wedstrijd, van om het even welke sport, op het terrein aan de 

cafetaria wordt gespeeld, moeten de toeschouwers ten allen tijde op de 

boventribune gaan zitten. Enkel met uitzondering van een titelmatch! 

 

- Bij wedstrijden dient er door de ploegverantwoordelijke(n) ook meer 

gecontroleerd te worden op het niet naleven van het huisreglement. 

 Bv: - Het dragen van correct schoeisel voor de personen die aan de 

   wedstrijdtafel(s) zitten. 

  - Dat er geen eten of drinken (blik/glas) mee op de tribune    

   genomen mag worden. 

 

- Indien bij basketmatchen één of beide stukken van tribune dienen verzet te 

worden zullen deze ten allen tijde dicht blijven. Enkel bij een kampioenen-

match kan hier een uitzondering op gemaakt worden. 

 

- Indien er bij wedstrijden één of meerdere terreinen leeg komen te staan 

  mogen deze niet betreden worden (spelende kinderen e.d.). 

 Iedereen van jong tot oud dient op de tribunes of zwarte matten te blijven. 

 

- Bij trainingen of wedstrijden is er voor iedere sporter een  kleedkamer 

voorzien. Vanaf heden dan ook verplicht aan alle sporters van zich in de 

kleedkamers om te kleden en niet bij aankomst meteen de zaal in en dit daar  

 te doen. Indien men al aangekleed toekomt mag men dit niet doen met de 

sportschoenen die men daarna binnen nog zullen aandoen, maar dient men 

deze apart mee te nemen en ook in de kleedkamers aan te doen. Dit geldt  

 ook voor alle trainers, ploegverantwoordelijken, terreinafgevaardigden, 

wedstrijdcommissarissen en medewerkers in het algemeen. Indien men toch 

geen sportschoenen heeft is men verplicht schoenovertrekjes aan te doen. 

Deze liggen in een doos aan de ingang van de zaal. 

 


