SPORTRAAD LIERDE

CULTUURRAAD LIERDE

VOORWOORD
In het sportbeleidsplan wordt als operationele doelstelling vooropgesteld dat er aan alle
sportverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad logistieke steun moet
verleend worden bij de organisatie van evenementen, zowel op openbaar als op
privéterrein. Dit geldt ook voor de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad.
Zowel de cultuurraad als de sportraad beschouwen de oprichting en van een volwaardige
uitleendienst als één van de belangrijkste kernopdrachten in de ondersteuning van de
culturele – en sportverenigingen.
Jaarlijks wordt de werking van de uitleendienst geëvalueerd en zal nagegaan worden of
er nieuwe materialen dienen aangekocht te worden.
Naast culturele en sportverenigingen kunnen ook de jeugdbewegingen, de gemeentelijke
diensten en de scholen gebruik maken van het materiaal.
De administratieve verwerking van de aanvraagdossiers voor de uitleendienst gebeurt
door de ambtenaren van de dienst cultuur en sport. Deze personeelsleden controleren
ook de toestand van het uitgeleende materiaal bij teruggave.
Het gemeentebestuur en de adviesraden waarderen de inspanningen van de
verenigingen en menen dat deze inzet dient beloond te worden door het gratis gebruik
van materiaal bij de organisatie van evenementen.
Deze evenementen komen immers alle inwoners van de gemeente ten goede.
In deze brochure kan u volgende gegevens terugvinden :
 Uit te lenen materiaal
 Uitleenreglement
 Aanvraagformulier
 Contactgegevens
Wij hopen alvast dat de verenigingen massaal gebruik zullen maken van de uitleendienst.
Rudy MORTIER

Marc DE VILLE

Schepen van cultuur

Schepen van sport

1. Uit te lenen materiaal
MATERIAAL CULTUURRAAD
Artikelnr.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.13
1.14

Omschrijving

Aantal
Waarborg
Verlichting
Nijpspots
10
2.50€/stuk
Muziekmateriaal
Muziekinstallatie
1
250.00€
Microfoon + voet
1
25.00€
Draadloze microfoon
(batterij niet
1
37.00€
inbegrepen)
Allerlei
Gestreepte obershort
10
8.00€/stuk
Zwarte kelnershort
10
8.00€/stuk
Walkie Talkie
2 sets
35.00€/set
Tentoonstellingsmateriaal
Panelen
10
8.00€/stuk
Projectiemateriaal
Data-projector
1
250.00€

Huur
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(1)

Bij de minste schade of verlies van onderdelen zal de totale aankoopsom van 49.50/tent verhaald
worden op de vereniging (ontlener), daar er geen herstellingen mogelijk zijn en geen afzonderlijke
onderdelen verkrijgbaar zijn.

MATERIAAL SPORTRAAD
Artikelnr.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Omschrijving
Aantal
Waarborg
Evenementmateriaal
Tafels binnen
33
Stoelen binnen
70
Stoelen buiten (op kar)
78
Stoelen (blauw)
193
Partytafels
6
Bain marie
2
Tenten
2
Bewegwijzering

Huur

10 EUR/tafel
2 EUR/stuk
50 EUR/kar
2 EUR/stuk
20 EUR/tafel
250 EUR/stuk
250 EUR/stuk

0
0
0
0
0
0
0

Witte pijltjes

128

50 EUR/100
stuks

0

Gele pijltjes

65

20 EUR/ 50
stuks

0

/

/

0

13/8

1 EUR/ per
vestje

0

Afbakeningslint Brantano
Kledij

2.11

Fluo-vestjes met logo
sportraad / senioren

2. Uitleenreglement
Artikel 1:
Voor alle aangesloten clubs of verenigingen die minimum 1 jaar aangesloten zijn bij de Lierdese Sportof Cultuurraad, bieden de laatstgenoemden een uitleendienst aan waarbij materiaal onder verder bepaalde
voorwaarden wordt uitgeleend. Ook het Gemeentebestuur en gemeentelijke diensten kunnen van deze
dienst gebruik maken.
Artikel 2:
Voor het uitlenen van materiaal wordt het volgende voorrangsprincipe toegepast:
-

Materiaal van de Sportraad: Sportclub - Sportdienst – Cultuurvereniging – Cultuurdienst –
Gemeentebestuur
Materiaal van de Cultuurraad: Cultuurvereniging – Cultuurdienst – Sportclub – Sportdienst –
Gemeentebestuur

Artikel 3:
Voor het uitgeleende materiaal wordt waarborg en/of huurvergoeding gevraagd. Deze regel is niet van
toepassing voor gemeentelijke diensten (gemeentebestuur, bibliotheek,…).
Deze wordt ten laatste vijf dagen voor het ontlenen gestort op de rekening van:
-

De Sportraad:

BE05 0011 5543 2775

De waarborg wordt ten vroegste 14 dagen na het inleveren teruggestort, op voorwaarde dat het materiaal
volledig en onbeschadigd wordt terugbezorgd.
-

Gebeurlijke schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij het inleveren van het
materiaal.
De nodige herstellingen zijn ten laste van de ontlener en wordt in eerste instantie
afgehouden van de waarborg.
Indien achteraf nog schade vastgesteld wordt, zonder dat de ontlener er melding van heeft
gemaakt, zullen deze alsnog verhaald worden op de ontlener.
Wanneer om welke reden dan ook bepaalde stukken ontbreken, dienen ze ofwel door
identieke stukken vervangen te worden ofwel wordt de prijs van het ontbrekende voorwerp
afgehouden van de waarborg.
Wanneer bij éénzelfde organisatie herhaalde beschadigingen van het materiaal wordt
vastgesteld kan het dagelijks bestuur verdere ontlening ontzeggen.

Artikel 4:
De ontlener verbindt zich ertoe de Sportraad of Cultuurraad te verwittigen van eventuele
tekortkomingen bij het gebruik van materiaal, ook indien de ontlener hiervoor niet verantwoordelijk is.
Artikel 5:
De aanvraag tot ontlening van materiaal gebeurt schriftelijk of via e-mail met het daartoe bestemde
aanvraagformulier, geadresseerd op Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. De e-mail mag verstuurd worden naar
sportdienst@lierde.be
-

Voor materiaal van de sportraad: Ter attentie van de Sportraad
Voor materiaal van de Cultuurraad: Ter attentie van de Cultuurraad

Deze aanvraag mag ten vroegste 4 maanden voor de activiteit en moet ten laatste 3 weken voor de
activiteit binnen zijn. Enkel met een gegronde reden kan men deze termijnen wijzigen.

Artikel 6:
Materiaal van de Sportraad kan afgehaald worden, max. twee dagen voor de activiteit en dient terug
bezorgd te worden, daags na de activiteit. Vindt de activiteit plaats in het weekend, wordt het materiaal ten
laatste op maandag terug binnengebracht.
Materiaal van de Cultuurraad wordt voor maximum twee weken uitgeleend. Voor tentoonstellingen is deze
termijn vier weken.
Uitzonderingen bij de ontleningtermijn zijn enkel mogelijk mits gegronde reden en indien er op dat moment
geen andere ontleningen zijn voorzien.
Artikel 7:
Het materiaal wordt opgehaald met een gesloten voertuig of met een overdekte aanhangwagen.
Bovendien voorziet de ontlener voldoende mankracht om het in- en uitladen vlot te laten verlopen.
Ophalingen gebeuren op dag en uur zoals afgesproken op het aanvraagformulier.
Het niet tijdig terugbrengen van het materiaal kan aanleiding geven tot het vorderen
van een boete die tot gevolg kan hebben dat de waarborg slechts gedeeltelijk of niet ter
terugbetaald wordt.
Artikel 8:
De ontlener verbindt zich ertoe het ontleende materiaal in geen geval verder uit te lenen of te verhuren aan
derden.
Artikel 9:
Bij gebruik van de ontleende voorwerpen dienen alle verstrekte richtlijnen inzake behandeling strikt
toegepast worden.
Artikel 10:
De Sport- en Cultuurraad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele andere
schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
Artikel 11:
Door het ontlenen van materiaal verklaart de ontlener dit reglement te aanvaarden en de stipte naleving
ervan te waarborgen.
Artikel 12:
Dit aangepaste reglement treedt in voege
Lierde,

Namens de Sportraad Lierde,

Namens de Cultuurraad Lierde,

De voorzitter,

De secretaris,

De voorzitter,

Kurt DE GELAS

Antoine DE COCK

Carine D’HOSE

De secretaris,

Jan MARTENS

3. Aanvraagformulier
Gegevens van de aanvrager
Vereniging: ………………………………………………………………
Lid van Sportraad – Cultuurraad – Jeugdraad - gemeentedienst (Schrappen wat niet past)
Gegevens van de contactpersoon
Naam: ……………………………………Voornaam:………………………………………………………
Straat: ……………………………………………….....
Postcode: ………………….

nr. ….........

Gemeente: ………………………………………………….

Functie: …………………………………………….......…Telefoon :……………………………………
Email: …………………………………………………….
Gegevens van de activiteit
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum: ……………………………………………
Locatie: ………………………………………………………………………………………………………………..
Gewenst materiaal
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Artikelnr.

Omschrijving

Datum invullen formulier:
Handtekening aanvrager:
In te vullen door het gemeentebestuur - bevestiging
Formulier ontvangen op
:…………………………………………………..
Datum antwoord
:…………………………………………………..
Dienst : cultuur / sport (1)
De vereniging kan / kan geen (1) gebruik maken van het materiaal
Materiaal af te halen op
:…………………………………………………..
Materiaal terug te brengen op :…………………………………………………..

Aantal

4. Contactgegevens
Sportraad Lierde
Nieuwsstraat 19
9570 Lierde

Cultuurraad Lierde
Nieuwstraat 19
9570 Lierde

055 43 10 23
055 43 10 16

055 43 10 14
055 43 10 16

sportdienst@lierde.be

cultuurdienst@lierde.be

Iedere werkdag van 09u00 tot 12u00 en op woensdag van 18u00 tot 20u00.

