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REGLEMENT TERREINEN OPENLUCHTVOETBAL. 

 

 

Algemene bepalingen : 

 

1. De Terreinen worden opengesteld vanaf 15 augustus tot en met 15 mei. 

2. Het Stadsbestuur of de plaatselijke verantwoordelijke is bevoegd om de terreinen, 

waarvan het eigenaar of huurder is, onbespeelbaar te verklaren telkens de 

weersomstandigheden, herstellingen of welke andere redenen ook, dit vereisen. 

3. Het is de aanvrager verboden de terreinen aan derden in gebruik te geven. 

4. Handel of reclame op of rond de terreinen kan slechts toegelaten worden door het College 

van Burgemeester en Schepenen, tot wie vooraf een schriftelijke aanvraag hiervoor dient 

gericht. 

5. De clubs en de spelers zijn verantwoordelijk voor welke lichamelijke en/of stoffelijke 

schade ook, aan henzelf of aan derden, en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. 

6. De schade aangericht aan materialen of accommodatie dient vergoed te worden door de 

gebruiker/huurder. 

7. Het speelklaar maken en houden van de terreinen: 

Het plaatsen van doelnetten en hoekvlaggen, evenals het aflijnen van de terreinen valt, 

naargelang het geval, onder de verantwoordelijkheid van de door de stad aangestelde 

comités of clubs. 

De privé-eigenaars of de door de stad aangestelde comités zorgen zelf voor vernieuwing 

of vervanging en onderhoud van doelnetten en hoekvlaggen, alsook voor het onderhoud 

van de doelen en ballenvangers. 

8. Het stadsbestuur ondersteunt de clubs of comités in het onderhoud van de grasmatten door 

het ter beschikking stellen van graszaad en teelaarde. De hiervoor voorziene 

begrotingskredieten mogen echter niet overschreden worden. 



9. Voor de hierna vermelde terreinen zal elk jaar, en ten laatste op 30 juli, een kalender 

opgemaakt worden in samenspraak met de verantwoordelijken van de terreinen  en de 

stedelijke sportdienst. 

Hierbij dient voorrang verleend aan door de stad erkende Lokerse verenigingen en clubs 

of aan Lokerse verenigingen en clubs waarvan minstens 2/3 van de leden in de 

bevolkingsregisters van de Stad Lokeren zijn ingeschreven. 

10. Competitie- en bekerwedstrijden vòòr eind september vastgelegd krijgen absolute 

voorrang. 

11. In tweede instantie hebben initiatieven uitgaande van het Stadsbestuur voorrang op alle 

andere. 

12. Het gebruik van de terreinen zonder toelating van de verantwoordelijke club of 

verantwoordelijk comité is verboden. 

13. Het gebruik van kleine, verplaatsbare doelen wordt niet toegestaan.  

14. Iedereen ruimt alle afval na gebruik op. Het achterlaten van afval zal aanzien worden en 

bijgevolg eveneens bestraft worden als sluikstorten. 

15. Dit voetbalreglement geldt voor alle terreinen in eigendom of huur van de stad en richt 

zich tot alle gebruikers ervan. 

16. Eventuele geschillen en/of moeilijkheden of onvoorziene problemen worden enkel door 

het College van Burgemeester en Schepenen van Lokeren beslecht. 

 

I. De Collegepleinen - Gentse Steenweg/H.Geestmolenstraat 

 

 De terreinen moeten gereserveerd worden bij de Stedelijke Sportdienst, (stedelijke 

sporthal/of stedelijke zwembad), Sportlaan 2-3 te Lokeren, minimum 14 dagen op 

voorhand. Reservering gebeurt in overleg met de verantwoordelijken van F.C. Daknam. 

 Bij reservatie betaalt men € 25  per wedstrijd (terrein + kleedaccommodatie). 

 Opzeggingen moeten minimum 8 dagen voor de aangevraagde speeldatum gebeuren. Na 

deze datum kan het betaalde geld niet meer teruggevorderd worden. 

 Voor de ploegen in competitie gebeurt de afrekening per kwartaal. 

 Voor gespeelde wedstrijden die aangevraagd en betaald werden via de stedelijke 

sportdienst zal de club of het comité dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 

kleedaccommodatie een vergoeding bekomen van € 25 per wedstrijd voor opkuis, gebruik 

van water en verwarming. 

 Gebruik van terreinen zonder kleedaccommodatie moeten eveneens gebeuren via de 

Stedelijke Sportdienst. Het gebruik van de terreinen is dan gratis. 

 

 

 



 

II.  Terreinen Nachtegaallaan  

 

 De terreinen moeten minimum 14 dagen op voorhand gereserveerd worden via de 

stedelijke sportdienst. Reservering gebeurt in overleg met de verantwoordelijken van het 

Bosparkcomité. Bij reservatie betaalt men € 25  per wedstrijd (terrein + 

kleedaccommodatie) 

Alle eigen ploegen die ressorteren onder het comité Bospark spelen gratis. 

 Opzeggingen moeten minimum 8 dagen voor de aangevraagde speeldatum gebeuren. Na 

deze datum kan het betaalde geld niet meer teruggevorderd worden. 

 Voor de ploegen in competitie gebeurt de afrekening per kwartaal. 

 Voor gespeelde wedstrijden die aangevraagd en betaald werden via de stedelijke 

sportdienst zal de club of het comité dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 

kleedaccommodatie een vergoeding bekomen van € 25 per wedstrijd voor opkuis, gebruik 

van water en verwarming. 

 Alle terreinaanvragen zonder kleedaccommodatie moeten eveneens gebeuren via de 

stedelijke sportdienst. Het gebruik van het terrein is dan gratis. 

 

 

III.  Terreinen Ter Beuken  

 

 De terreinen moeten minimum 14 dagen op voorhand gereserveerd worden via de 

stedelijke sportdienst.  

 Opzeggingen moeten minimum 8 dagen voor de aangevraagde speeldatum gebeuren. Na 

deze datum kan het betaalde geld niet meer teruggevorderd worden. 

 Voor de ploegen in competitie gebeurt de afrekening per kwartaal. 

 Alle terreinaanvragen zonder kleedaccommodatie moeten eveneens gebeuren via de 

stedelijke sportdienst. Het gebruik van het terrein is dan gratis. 

 

IV.  Verlichting 

 

- Het gebruik van de terreinverlichting wordt aangevraagd bij reservering. 

- Tarieven:  

De verlichting wordt verhuurd voor een basistijd van 2 uur en kost 6 euro. 

Per uur komt er 3 euro bij. Elk begonnen uur wordt volledig aangerekend. 

De tarieven zullen automatisch aangepast worden aan de kostprijs van de 

stroomleverancier. 

Het verbruik wordt op voorhand betaald bij reservering of afhaling van de sleutel. 



- Waarborg: 

De dag van verhuring komt de clubafgevaardigde de sleutel afhalen aan de kassa van het 

zwembad en betaalt voor gebruik van de sleutel een waarborg van 25 euro. 

Sleutel moet terugbezorgd worden binnen de 24 uren aan de kassa van het zwembad. 

 

 

 

 

                                 Reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 september 2010 

 . 
 


