Procedure voor het reserveren van gemeentelijke sportinfrastructuur Kasterlee
INDOOR
gemeentelijke sportzalen
sporthal Duineneind, Duineneind 15, Kasterlee
(L 42 m x B 22 m x H 7m ) met polyvalente zaal (L 10m x B 12m x H 4m +
spiegelwand)
sporthal Tielenhei, Prijstraat 68, Tielen (L 45m x B 35m x H 7m)
minisporthal De Vlieger, Mgr.Heylenstraat 20, Kasterlee (L 26m x 13m x H 7m)
gemeentelijke turnzaal De Pagadder, Schoolstraat 31, Lichtaart (L 20m x B
9m x 5,5m)
o gemeentelijke turnzaal Tielen, Kerkstraat 1,Tielen (L 16mx B 8m x H 5,5m)
OUTDOOR
gemeentelijke buitenterreinen
o voetbalveld sportcentrum Duineneind
o voetbalveld, jogpiste, duiveltjesveld sportcentrum Tielenhei
o polyvalent grasveld sportcentrum Meulenstraat
(niet beschikbaar wegens renovatie tot januari 2014)
1. EENMALIGE RESERVATIES
Hoe aanvragen?
o via mail: sportreservaties@kasterlee.be of
o telefonisch:
014 85 12 98 – sporthal Duineneind
014 55 31 71 – sporthal Tielenhei
014 85 99 17 – sportdienst (gemeentehuis)
Welke gegevens geef je door?
o naam, adres, telefoon en/of gsm-nummer, mailadres van persoon of organisatie
o facturatie adres
o gewenste sporthal + aantal terreinen
o datum en uren
o vermoedelijk aantal gebruikers, dames en/of heren?
o omschrijving van de sporttak of activiteit
o extra’s: kleedkamers, vergaderlokalen, vloerbeschermingsmatten, poetsen, cafetaria
De accommodatie is beschikbaar:
o je kan definitief boeken of een optie nemen
o een reservatie voor een weekenddag moet je minstens 48 uur op voorhand doen (om
reden van personeelsinzet)
o je krijgt een reservatiebevestiging met verzoek tot betaling (via mail of per post)
Betaling?
o Contante betaling via bankcontact in sporthal Duineneind of sporthal Tielenhei de dag
van de reservatie.
o op www.kasterlee.be vind je de huurtarieven

2. SEIZOENSGEBONDEN RESERVATIES
Hoe aanvragen?
o je vereniging, sportclub of school dient vóór 1 mei een aanvraag tot reservatie in bij de
sportdienst met opgave van gewenste sporthal, terreinen, dagen en uren voor training
of competitie
Welke gegevens geef je door?
o naam vereniging
o naam, adres, telefoon en/of gsm-nummer, mailadres van vast contactpersoon
o gewenste sporthal + aantal terreinen
o data en uren
o training of competitie
Bevestiging
o je krijgt een definitieve bevestiging op de jaarlijkse algemene vergadering van de
sportraad (4de of laatste donderdag van mei)
o je ontvangt een seizoenskalender voor het betrokken schooljaar
o je bezorgt op de sportdienst de volledig ingevulde kalender(s) met de data voor
volgend speelseizoen:
voor 10 juni indien je aanvangt op 1 augustus
voor 1 augustus indien je aanvangt op 1 september
voor 1 september indien je aanvangt op 1 oktober of later
LET OP: geen kalender binnen = niet spelen
uitzondering: zaalvoetbalclubs die in competitieverband spelen (KZVB of KBVB
komen op 1 speelkalender)
Betaling
o je ontvangt 2-maandelijks een afrekening met daarbij een duidelijk overzicht van de
ingenomen reservaties
Aanvulling van seizoensreservatie
o vermeld bij elke aanvraag dat deze bij de seizoensreservatie moet komen
3. ANNULEREN
o reservaties die minder dan 7 dagen op voorhand geannuleerd worden, worden mee in
rekening gebracht
o elke wijziging of aanvulling van een reservatie moet zo snel mogelijk meegedeeld
worden aan de betreffende sporthal, voor annulatie van de turnzalen aan de
sportdienst

