REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE OP DE SPORTACCOMMODATIES
GEËXPLOITEERD EN TER BESCHIKKING GESTELD
DOOR FARYS|TMVW TE GENT
HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
I.1. ALGEMEEN
Artikel 1
Onder “sportaccommodaties geëxploiteerd en ter beschikking gesteld door FARYS|TMVW te Gent
wordt verstaan: de zwembaden en sporthallen, de openluchtcentra, de sport- en recreatieparken
(inclusief de bijhorende lokalen, ruimtes en terreinen) waarvan exhaustieve lijst in bijlage. Zij worden
verder accommodaties genoemd.
Artikel 2
Door het betreden van de accommodaties is iedere bezoeker onderworpen aan het reglement van
inwendige orde, de politieverordening op stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen en het
tariefreglement. Deze documenten worden aangeplakt op duidelijk zichtbare plaatsen in de
accommodatie.
Artikel 3
De gebruiker is gehouden de richtlijnen van de verantwoordelijke van FARYS|TMVW p/a Stropstraat
1 te 9000 Gent te allen tijde na te leven.
Elke handeling die de goede orde verstoort, de accommodatie beschadigt, de veiligheid of de hygiëne
in het gedrang brengt of het sportgebeuren in de accommodatie stoort, is verboden.
Het toezichthoudende personeel is gemachtigd om gebruikers die weigeren zich naar de
onderrichtingen te schikken, uit de accommodatie te verwijderen.
Artikel 4
Indien weersomstandigheden, herstellingen, onvoorziene oorzaken of andere activiteiten het nodig
maken, kan FARYS|TMVW p/a Stropstraat 1 te 9000 Gent de accommodaties of een deel ervan tijdelijk
ontoegankelijk of onbespeelbaar verklaren. Dit zal steeds, waar mogelijk, voldoende vooraf worden
aangekondigd.
Artikel 5
1. In elke accommodatie is het verboden:
- alcoholische en suikerhoudende dranken te verbruiken;
- binnen te eten, inclusief versnaperingen en kauwgom;
- glazen en alle andere glasverpakkingen te gebruiken (dit is enkel toegelaten in de cafetaria).
2. In het sport- en recreatiepark Blaarmeersen is het verboden glas, glazen recipiënten of
recipiënten onder druk, o.a. gaspatronen, in het bezit te hebben op het strand, de Krekenplas in
en rond de vijver, de ligweide en de sportvelden.
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3.
4.

5.

Er is een algemeen rookverbod in elke overdekte ruimte van alle accommodaties. Er wordt
gedoogd dat buiten de sportaccommodaties gerookt wordt, i.e. op respectvolle afstand van de
ingang en enkel strikt mits het gebruik van de voorziene asbakken.
Op de Blaarmeersen geldt rookverbod (voor alle rookwaren, i.e. ook elektronische sigaretten,
waterpijpen etc…. ) op de ligweiden, op en rond de sportterreinen op het strand, ter hoogte van
de Krekenplas en de speeltuin. Roken is enkel toegestaan in de daartoe aangeduide en
afgebakende zone(s).
Voor alle handelingen die hinder veroorzaken wordt verwezen naar de Codex gasboetes, van
toepassing.

Artikel 6
De toegang tot de accommodaties of strand Blaarmeersen is uitdrukkelijk verboden voor:
dronken personen;
personen die zich onzedelijk of onbeleefd gedragen;
personen aangetast door besmettelijke huidziekten, tenzij mits voorlegging van het medische
attest waaruit het tegendeel blijkt.
Personen die handelingen stellen die gecatalogeerd kunnen worden als intiem contact.
Activiteiten waarbij muziek wordt gemaakt. Muziek is wel toegelaten in de daartoe voorziene
zone, de evenementenweide.
Artikel 7
Kinderen (jonger dan 10 jaar) dienen steeds vergezeld en onder toezicht van min.
één volwassen verantwoordelijke (min. 18 jaar) te zijn. Er moet te allen tijde minstens één volwassene
ter plaatse als verantwoordelijke optreden. Het personeel is niet verantwoordelijk voor de kinderen,
hun veiligheid en/of gedragingen.
Artikel 8
Het is de gebruikers niet toegelaten de hen toegekende uren zonder voorafgaande toestemming van
de verantwoordelijke van FARYS|TMVW p/a Stropstraat 1 te 9000 Gent aan derden af te staan of ter
beschikking te stellen.
Artikel 9
Elke activiteit, van welke aard ook, gepland in de accommodaties, dient –waar van toepassing vooraf
schriftelijk aangevraagd te worden bij FARYS|TMVW p/a Stropstraat 1 te 9000 Gent.
Alle kosten voor gebruik van de sportinfrastructuur door de niet-particuliere gebruiker (verenigingen,
clubs, scholengroepen) die onbetaald blijven, zijn ten laste van de aanvrager/contactpersoon van de
niet-particuliere gebruiker en zullen gevorderd worden.
Artikel 10
De gebruikers dienen, op vraag van de verantwoordelijke van FARYS|TMVW aan te tonen dat ze een
toewijzing voor het gebruik van de accommodatie hebben gekregen.
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Artikel 11
1. Het is verboden in en rond de accommodaties:
1.1. heestermassieven, bloemperken, afgesloten grasperken te betreden of te laten betreden;
1.2. grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen en/of weg te halen;
1.3. afsluitingen te beklimmen;
1.4. schade toe te brengen aan gebouwen, uitrusting of omheining of aan de flora of fauna van
die terreinen of plaatsen.
2. Beschadigingen moeten onverwijld aan de beheerder van het terrein of accommodatie ter kennis
worden gebracht.
Artikel 12
1. Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen is het verboden
in en rond de accommodatie met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren.
2. Het plaatsen, achterlaten of parkeren van (motor)voertuigen die niet meer kunnen rijden, het
verslepen van aanhangwagens, reclamevoertuigen alsmede auto's met een hoogst toegelaten
gewicht van meer dan 3,5 ton is te allen tijde verboden, behoudens dienstvoertuigen en
voertuigen van leveranciers.
3. Het uitoefenen van elke handelsactiviteit en het houden van collectes is verboden, behoudens
voorafgaandelijke toelating van FARYS|TMVW.
Artikel 13
Huisdieren, met uitzondering van assistentiehonden, zijn niet toegelaten in de accommodaties.
Artikel 14
Behoudens een bijzondere toelating, afgeleverd door FARYS|TMVW, is het verboden de
accommodaties te betreden in de periode dat ze voor het publiek niet toegankelijk zijn.
Artikel 15
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door de verantwoordelijken
van de accommodatie, i.e. FARYS | TMVW, gegeven richtlijn in het kader van het reglement inwendige
orde, operationele noodwendigheden of veiligheidsmaatregelen.
Artikel 16
1. Wapens, scherpe voorwerpen of gevaarlijke speeltuigen mogen in de accommodaties niet
binnengebracht of gebruikt worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van
de accommodatie en onder diens voorwaarde(n).
2. Het gebruik van tele-geleid speelgoed, modelboten of –vliegtuigen of drones is verboden
3. Het is verboden zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of
hinderlijk is voor zichzelf of voor de aanwezigen.
3.1. Het is verboden voor de gebruikers muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen zoals radio’s
e.d.m. te gebruiken. Enkel indien voorzien van individuele oordopjes of binnen een specifiek
daarvoor aangeduide zone.
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3.2. Het geluid voortgebracht door muziekinstallaties op terrassen binnen het domein van
vergunde cafetaria's mag niet storend zijn voor de recreanten en de omwonenden. In geval
van klachten of hinder kan door de bevoegde instanties verplicht worden het gebruik aan te
passen of stop te zetten.
4. Het enige materiaal dat door de sporters in de accommodatie kan worden binnen gebracht is het
sportmateriaal. Fietsen, vervoersmiddelen allerhande of andere persoonlijke zaken kunnen niet
gestald worden in de sportaccommodaties.
Artikel 17
Het is verboden om het even welk afval achter te laten, tenzij in de daartoe bestemde recipiënten. De
gebruiker is ertoe verplicht om de accommodatie in een nette, opgeruimde en hygiënische staat
achter te laten.
Artikel 18
1. Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten, moeten de organisatoren en de
bezoekers stipt de richtlijnen van de brandweer en de politie volgen.
2. Het is de organisatoren verboden:
2.1. een groter aantal bezoekers tot het gebouw of het terrein toe te laten dan voorzien door de
brandweer of politie;
2.2. om op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen en de uitgangswegen geheel of
gedeeltelijk te belemmeren of de nuttige breedte ervan te verminderen onder meer door het
aanbrengen van technische installaties, kassa's, publicitaire voorwerpen of welke andere
losse of vaste installaties ook.
3. De organisatoren moeten er voor zorgen dat het vrije gebruik van elke uitgangsdeur of
nooduitgang steeds en zonder enige belemmering mogelijk blijft.
I.2. Duurtijd
Artikel 19
De gebruikers van de accommodaties houden zich aan de hen toegewezen tijd. Ongeacht de aard van
de activiteit kan de tijdslimiet niet overschreden worden.
Artikel 20
1. De kleedkamers moeten vrij zijn twintig (20) minuten na het einde van de activiteit.
2. De (gedeelde) kleedkamers zijn vijftien (15) minuten voor aanvang van de activiteit beschikbaar.
3. Sporters en bezoekers moeten maximum één half (0,5) uur na de laatste sportmanifestatie het
sportgedeelte van de accommodatie verlaten.
4. Bij elk gebruik van de zwembaden is de verantwoordelijke gebruiker verplicht om het logboek in
te vullen bij het betreden van de accommodatie. De verantwoordelijke dient zijn/haar naam op te
geven, alsook het aantal deelnemers. Tevens wordt dit geparafeerd. Eventuele opmerkingen
kunnen steeds worden genoteerd met duidelijke vermelding van naam verantwoordelijke van de
gebruiker, datum en tijdstip.
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Artikel 21
De onderhoudsbeurt van het terrein, het plaatsen en wegbergen van de toestellen en/of materiaal
door de gebruiker (al dan niet in clubverband), is in de toegewezen tijd inbegrepen.
I.3. Schoeisel
Artikel 22
Sporters dragen enkel aangepast en proper sportschoeisel dat geen markeringen achterlaat. Het
reinigen van sportschoeisel in de stortbaden is niet toegelaten.
Op de kunstgrasvelden is schoeisel met lange noppen verboden, enkel multistuds zijn toegelaten.
I.4. Locaties/toestellen
Artikel 23
1. Sporters mogen enkel de terreinen, lokalen en materialen gebruiken die hen door het personeel
worden aangeduid.
2. Personen die niet aan sportactiviteiten deelnemen, hebben enkel toegang tot het
publieksgedeelte.
3. Het plaatsen en wegbergen van het materiaal gebeurt door de gebruikers. Het aanwezige
personeel oefent supervisie uit.
4. De gebruikers van de tennisvelden in de Blaarmeersen zijn gehouden deze in goede staat te
verlaten. Zij zijn verplicht bij het einde van hun speelbeurt de buitenspeelvelden of matten te
slepen met het daartoe ter beschikking gestelde materiaal.
5. Bij het beëindigen van de activiteit in de buurtsporthallen “Tondelier” en “Melopee” is de
gebruiker verplicht:
- de sportaccommodatie met de sleutel, badge, code, … af te sluiten (zowel sportersingang als
publieke ingang);
- zich ervan te vergewissen dat alle deuren, poorten van het sportgedeelte afgesloten zijn;
- zich ervan te vergewissen dat alle waterkranen dicht staan;
- zich ervan te vergewissen dat alle verlichting (via centrale drukknop) uitgeschakeld is;
- het gebruikte sportmateriaal terug te plaatsen in de voorzien bergruimte en toegewezen
plaats in deze ruimte;
- de elektrische en/of manuele scheidingsgordijnen, basketbalpanelen dienen altijd in de
voorgeschreven positie teruggeplaatst te worden zoals opgenomen in de
gebruikershandleiding
- uitbreiding en/of vernieuwing van sportmateriaal en bergruimte (al dan niet afgesloten) kan
alleen na schriftelijke goedkeuring van FARYS| TMVW en de Sportdienst verkregen worden
I.5 Verzekering en schade
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Artikel 24
FARYS|TMVW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht of ongevallen
veroorzaakt door gebruikers of derden aan gebruikers, de accommodatie, aan derden of aan materiaal
dat toebehoort aan gebruikers, noch voor diefstal.
Artikel 25
1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal, behoudens voor de
schade aan het materiaal ten gevolge van de tussenkomst van personeel.
2. De gebruiker moet ter gelegenheid van manifestaties vooraf het bewijs indienen bij FARYS |
TMVW van een geldige verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en brand
(uitgezonderd individuele gebruikers).
3. Iedere schade moet ONMIDDELLIJK schriftelijk aan de beheerder, FARYS | TMVW, worden gemeld.
Artikel 26
De kosten voor herstellingen, als gevolg van veroorzaakte schade zullen aangerekend worden volgens
de marktconforme prijzen.
De kosten voor extra schoonmaak, waarvan de gebruiker de oorzaak is, zullen aangerekend worden
volgens het tarief bepaald in het tariefreglement.
Artikel 27
De gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke
gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de
sportaccommodatie.
I. 6. Publiciteit
Artikel 28
Het voeren van publiciteit binnen de accommodaties kan enkel worden toegestaan volgens een vooraf
opgestelde overeenkomst met FARYS |TMVW p/a Stropstraat 1 te 9000 Gent
Artikel 29
Het gebruik van audiovisuele toestellen is toegestaan mits toelating van FARYS|TMVW p/a Stropstraat
1 te 9000 Gent.
HOOFDSTUK II: BIJKOMENDE BEPALINGEN
II. 1. ZWEMBADEN
Artikel 30
Elke bader neemt een douche alvorens de kaden en het zwembad te betreden. Zeep en/of shampoo
mogen enkel worden gebruikt onder de douche.
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Artikel 31
De natte zone mag enkel betreden worden zonder schoeisel. Droge zones mogen enkel betreden
worden met aangepast sportschoeisel.
Artikel 32
Voor het gebruik van luchtmatrassen, ballen, snorkels, duikbrillen, zwemvliezen, handpalmen en
andere (speel)tuigen is vooraf de toestemming van het zwembadpersoneel vereist.
Artikel 33
Elke gebruiker draagt bij het betreden van de natte zone aangepaste kledij, zoals geafficheerd aan de
ingang. In bijlage van dit reglement wordt het affiche met pictogrammen voor kledijvoorschriften
aangehecht. Het affiche maakt integraal deel uit van dit reglement.
De kledij voor clubs en scholen kan aangepast worden. In dat geval dient dit ofwel expliciet
opgenomen te worden bij het aanvraagformulier en uitdrukkelijk toegestaan te worden bij toewijzing
ofwel tenminste één maand op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk aangevraagd te worden en
uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan te worden.
Bij het niet respecteren van de kledijvoorschriften wordt de toegang tot het zwembad geweigerd.
Artikel 34
Groepen krijgen toegang tot de zwembaden mits voldoende begeleiding en mits het wettelijk voorzien
toezicht van op de kade.
Artikel 35
De baders en hun begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen. De aanwezigheid van een reddingsdienst door de beheerder ontslaat de baders en hun
begeleiders niet van hun eigen verantwoordelijkheid.

II. 2. SAUNA- EN STOOMBADFACILITEITEN
Artikel 36
Daar waar van toepassing geldt de regel dat voorafgaand aan een sauna-of stoombadbeurt gebruik
wordt gemaakt van de douches.
Na een sauna of stoombadbeurt gaat de gebruiker eveneens douchen. Badslippers zijn niet toegelaten
in de sauna en in de andere cabines.
Artikel 37
De gebruiker gedraagt zich volgens de sauna filosofie en respecteert rust en sereniteit.
Artikel 38
Dragen van badkledij, met uitzondering van een handdoek, is niet toegestaan.
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Bij het niet respecteren van deze voorschriften wordt de toegang tot de sauna of stoombad
geweigerd.
Artikel 39
In de sauna wordt het gebruik van een handdoek om op te zitten verplicht.
Artikel 40
Een saunabeurt of stoombadbeurt duurt maximaal 15 minuten, elk (langer) gebruik gebeurt op eigen
risico. Rekening houden met kinderen en leeftijd. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen de sauna of
stoombad enkel gebruiken als ze worden vergezeld door een volwassene.
II.3 PUBLIEKE KUIPBADEN EN DOUCHES
Artikel 41
Het is verboden de was te doen in de kuipbaden of douches.
II.4 GEBRUIK VAN KUNSTGRASVELDEN
Artikel 42
Het is verboden het veld te betreden bij sneeuwval waarbij de dikte van het sneeuwtapijt de
kunstgrasvezel bedekt
Het is verboden te roken op het terrein.
Het is verboden kauwgom achter te laten op het terrein.
II.5 SPORT- EN RECREATIEPARK BLAARMEERSEN
Artikel 43
Individueel gebruik is enkel toegelaten in de daartoe voorziene zones:
• Zwemmen: in de afgebakende zwemzone (groene vlag = zwemmen met bewaking / rode vlag
= verboden te zwemmen). Het redderstoezicht wordt geregeld via het toezichtsplan (cfr
Vlarem-wetgeving ).
• Buiten de afgebakende zwemzone kunnen clubzwemmers voor specifieke training, mét eigen
toezicht (cf. Vlarem-wetgeving) zwemmen. Clubs sluiten hiervoor een specifieke
gebruikersovereenkomst met FARYS|TMVW af
• Vissen: in de aangeduide zones vanop de daar voorzien steigers en met vergunning Vlaamse
Gemeenschap en de specifieke visvergunning Blaarmeersen.
• Duiken: vanaf de duiktrap aan het haventje en in de duikzone. Er wordt nooit alleen gedoken
maar altijd minimum met 3 personen (cf. Vlarem wetgeving) en na voorafgaandelijke
kennisgeving van de duikactiviteit.
• Telegeleide boten: in de daartoe voorziene zone en voor de cafetaria Waterkant.
Het gebruik van zeep of andere reinigingsproducten in de vijver is verboden.
Met uitzondering van assistentiehonden op het strand, worden honden of andere huisdieren niet
toegelaten op het strand en de ligweide
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Assistentiehonden op het strand worden, als de persoon met handicap of ziekte in het water gaat,
aangelijnd aan de aanlijnplaats voor assistentiehonden.
HOOFDSTUK III: PERSOONLIJK GEBRUIKERSADVIES
Artikel 44
De gebruikers wordt aangeraden geen waardevolle bezittingen achter te laten in de kleedkamers,
doch op te bergen in de voorziene lockers. Indien alle lockers bezet blijken, dan wordt aangeraden
waardevolle bezittingen te verzamelen en mee te nemen in de accommodatie.
Artikel 45
Een rolstoel voor gebruik in de natte zone staat ter beschikking van de gebruikers die er nood aan
hebben. Deze personen kunnen door de medewerkers begeleid worden tot in het zwembad /
sportzaal.
Artikel 46
Mensen die last hebben van epilepsieaanvallen, hartproblemen of andere aandoeningen zijn vrij dit
te melden aan de medewerkers, deze kunnen dan op discrete manier extra begeleiding voorzien.

HOOFDSTUK IV: SANCTIES
Artikel 47
Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement van inwendige orde kan leiden tot schorsing of
beëindiging van de toegang tot en het gebruik van de infrastructuur, zonder enige voorafgaande
ingebrekestelling en zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Vastgesteld door de bestuursorganen binnen TMVW ov (btw-nr.: BE 0200.068.636), met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1 op 28.05.2020
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Bijlage 1 – accommodaties:
Zwembad Strop
Zwembad Rooigem
Zwembad Van Eyck
Sporthal Bourgoyen
Sporthal Driebeek
Sporthal Hekers
Sporthal Keiskant
Sporthal Neptunus
Sporthal Tolhuis
Sporthal Wolfput
Buurtsporthal Tondelier
Buurtsporthal Melopee
Openluchtaccommodatie Jan Yoens
Buitenterreinen Borluut
Buitenterreinen Neptunus
Buitenterreinen Gentbrugse Meersen
Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen
Park Rozebroeken
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bijlage 2 : kledijvoorschiften
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