Addendum 1 bij huishoudelijk
reglement sportinfrastructuur
Goedgekeurd door gemeenteraad van
16 december 2019

Afspraken bij gebruik Atletiekpiste ‘Netestadion’
(infrastructuur zonder zaalwachter)
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Het huishoudelijk reglement is het standaard reglement voor alle sportinfrastructuren
van stad Lier en is dus ook van toepassing voor de atletiekpiste.
Bij gebruik van een infrastructuur zonder zaalwachter, dient de gebruiker steeds een GSM
bij zich te hebben in geval van nood of bij ongeval de hulpdiensten te verwittigen.
De atletiekpiste is enkel toegankelijk na reservatie (zie huishoudelijk reglement) en is
iedere werkdag toegankelijk van 8u tot 22u, op zaterdag van 9u tot 22u en op zondag van 9u
tot 20u.
Bij het betreden van de atletiekpiste, controleert de gebruiker allereerst of er geen
schade is. Bij schade is de gebruiker verplicht team verhuur infrastructuur &
sport te verwittigen: 03 480 52 51 of een mail te sturen naar sporthal@lier.be.
Een verantwoordelijke blijft ter plaatse tot na de activiteiten. Deze verantwoordelijke
controleert bij het verlaten van de site of al het materiaal op de juiste plaats is (terug)
gezet, of de kleedkamers proper zijn achter gelaten, of de verlichting is gedoofd, …
De gebruiker kan via een sleutel de site betreden. Sleutel dien je op voorhand af te
halen in sporthal De Komeet
Elke gebruiker respecteert zijn uren. Binnen de gereserveerde uren worden de sportvelden
opgesteld EN afgebroken.
Muziek op de site kan op een normaal niveau dat geen overlast veroorzaakt.
Materiaal ontlenen kan via de plaatselijke clubs. Afspraken zijn met de clubs zelf te maken.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct opstellen en afbreken van het
sportmateriaal. Eventuele schade moet onmiddellijk gemeld worden aan team verhuur
infrastructuur & sport.
Elke gebruiker is verplicht al het materiaal op dezelfde plaats terug te zetten. Ook al komen
zij na een andere huurder en maken zij gebruik van hetzelfde materiaal.
Gebruik kleedkamers: Gebruikers kunnen maximum 20 minuten voor aanvang van de
reservatie gebruik maken van de kleedkamer tot 30 minuten na de reservatie (incl. douche).
Na het douchen dienen de gebruikers de kleedkamer proper achter te laten.
Alle gebruikers zijn verplicht een eigen EHBO koffer te voorzien.
De cafetaria is te gebruiken in overleg met de plaatselijke atletiekverenigingen.
VOOR de gebruiker/club/school de site verlaat, dient hij volgende respectievelijk te
controleren:
11.1 Er zijn geen drankflesjes en afval meer op het grasveld, naast de piste, in de
kleedkamers.
11.2 Verlichting van de piste, cafetaria en kleedkamers is uit.
11.3 Iedereen heeft de site verlaten.

Dit reglement werd vastgelegd op datum van 16 december 2019. Stad Lier kan te allen tijde dit
reglement aanpassen.
Voor akkoord

Verantwoordelijke club

Voor stad Lier

Contactgegevens club bij problemen:
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