Gebruiksreglement sport- en themakoffer
ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
De gemeente voorziet koffers met sport- en spelmateriaal, hierna vermeld als sportkoffers en
themakoffers. Deze koffers stellen de verenigingen en scholen van de gemeente Sint-GillisWaas in de mogelijkheid sport- en spelactiviteiten te organiseren.
1.

In juli en augustus worden er sportkoffers uitgeleend aan de erkende
jeugdverenigingen.

2.

Vanaf oktober tot en met mei worden er themakoffers ter beschikking gesteld aan
erkende jeugd-, culturele-, sportverenigingen en scholen van Sint-Gillis-Waas.

ARTIKEL 2 - TOEPASSING
Alleen erkende jeugd-, culturele, sportverenigingen en scholen van Sint-Gillis-Waas kunnen
gebruik maken van deze sport- en themakoffers.

ARTIKEL 3 - AANVRAAGPROCEDURE
1.

De aanvraag van de sport- en themakoffers gebeurt via een aanvraagformulier.

2.

De aanvragen dienen minstens één week vóór ontlening aan de Sportdienst gericht te
worden.

3.

Op het aanvraagformulier dient minstens de naam van de vereniging, naam, adres en
handtekening van de verantwoordelijke van de vereniging en de periode van
ontlening ingevuld te worden.

4.

Het is de aanvrager verboden om het materiaal aan derden te ontlenen of te
verhuren.

5.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

ARTIKEL 4 - KOSTPRIJS
Het gebruik van de sport- en themakoffers is gratis.

ARTIKEL 5 – AFHALEN SPORT- EN THEMAKOFFERS
De sport- en themakoffers zijn na afspraak af te halen.
Bij het afhalen van de sportkoffer(s) wordt de inhoud gecontroleerd door zowel de
verantwoordelijke van de vereniging als het personeelslid van desbetreffende gemeentelijke
dienst. Een inventaris wordt opgemaakt en ondertekend door beide partijen. Elke partij
ontvangt een exemplaar van deze inventaris.

ARTIKEL 6 – UITLEENPERIODE
1.

De sportkoffers worden in juli en augustus ontleend aan de erkende
jeugdverenigingen. Ze dienen de sportkoffers vóór 1 september terug te brengen.

2

De uitleentermijn van de themakoffers (tussen oktober en mei) wordt door de
Sportdienst bepaald rekening houdend met de reeds ontvangen aanvragen en met
een maximum van 21 dagen.

ARTIKEL 7 – TERUGBRENGEN SPORTKOFFER
De sport- en themakoffers worden teruggebracht tijdens de openingsuren (steeds na
afspraak met de betrokken dienst).
De sportkoffer wordt door de gebruiker niet onbeheerd achtergelaten aan de ingang van het
gemeentehuis of de sporthal, maar wordt afgeleverd aan een personeelslid.
Bij het terugbrengen wordt de inhoud gecontroleerd door beide partijen a.d.h.v. de inventaris.
Beschadigingen en/of tekorten worden genoteerd op de inventaris en ondertekend door
beide partijen.

ARTIKEL 8 – ANNULERING
Bij annulering wordt de Sportdienst minimum 1 week op voorhand schriftelijk verwittigd.

ARTIKEL 9 - BESCHADIGING
1.

In geval van beschadiging of verlies moet de ontlener dit bij het terugbrengen
onmiddellijk melden aan de Sportdienst.

2.

Bij vaststelling van schade en/of materiaalverlies wordt een schadebestek opgemaakt
en zal de schade en/of tekort door de ontlener worden vergoed. De
schadevergoeding kan op twee manieren:
•

3.

Optie 1: de ontlener vult de sport- of themakoffer aan met evenwaardig
materiaal.
• Optie 2: indien optie 1 niet mogelijk is, zal de gemeente een factuur opstellen
waarbij het beschadigd of verloren materiaal tegen nieuwwaarde aangerekend
wordt.
Slijtage moet niet vergoed worden, dit moet wel gemeld worden na gebruik.

ARTIKEL 10 - SLOTBEPALING
1.

De Jeugd- en de Sportdienst zijn verantwoordelijk voor de praktische uitvoering en
navolging van dit reglement.

2.

Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderingen op dit reglement
toestaan en sancties treffen bij het oneigenlijk gebruik van de sport- en themakoffers.

3.

Als niet aan de bepalingen van dit reglement voldaan wordt, kan het uitlenen in de
toekomst ontzegd worden.

