
 

Goedgekeurd in de raad van bestuur van AGB MENEN op 2 april 2019. 

S P O R T S I T E  V A U B A N  
 

Artikel 1 Beheer en Toezicht  

De exploitatie gebeurt door AGB Menen ( agb@menen.be ) . 
De praktische afspraken gebeuren via de sportdienst van Stad Menen (  sportdienst@menen.be ) . 

Elke gebruiker wordt geacht onderhavig reglement te kennen en alle bepalingen ervan te zullen respecteren.  
Zowel sportbeoefenaars als toeschouwers dienen zich te onderwerpen aan alle richtlijnen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen, de leden van het AGB Menen , de sportdienst en haar medewerkers hebben het recht toezicht uit te 

oefenen op de toegangsbadges, alle sportterreinen, de kleedkamers of andere installaties van de sportsite Vauban. 

Artikel 2 Voorwaarden terbeschikkingstelling 

De sportsite Vauban is in principe gans het jaar toegankelijk voor het publiek. Het sportcentrum kan gebruikt worden door (sport-)verenigingen, 

groeperingen, sportfederaties, organisaties, scholen, gemeentelijke diensten en individuele gebruikers voor het beoefenen van recreatieve en 

competitieve beweging- en sportactiviteiten.  En dit tegen de voorwaarden opgesteld door AGB Menen op advies van de Sportraad van Stad Menen. 

De atletiekpiste en het kunstgrasveld mag enkel betreden worden door sporters en hun trainers/begeleiders , toeschouwers dienen achter de 

omheining plaats te nemen. 

Artikel 3 : reglement Kunstgrasveld 

Het veld mag niet worden betreden met: 

- rookwaren en/of vuur 
- glaswerk 
- vuile schoenen 
- schoenen met metalen of stalen noppen 
- spikes 
- etenswaren 

Het is verboden: 

- om opzettelijk tegen de omheining te trappen 
- om verplaatsbaar trainingsmateriaal (doeltjes, … ) te slepen. Het materiaal moet opgetild worden. 
- om honden (uitgezonderd geleidehonden) of andere dieren op het veld toe te laten 
- op het hekwerk te gaan zitten  
- zware of puntige objecten op de kunstgrasmat te plaatsen of te verankeren 

Het kunstgrasveld is niet bespeelbaar bij: 
 

- sneeuw , dooi of ijzel - sneeuw mag op geen enkele wijze worden verwijderd 
- temperaturen minder dan -10 graden Celsius 

 
Artikel 4 : reglement Atletiekpiste 

Schoeisel: 
De sportlui zijn er toe gehouden een passend schoeisel te dragen tijdens de trainingen en de wedstrijden. De verantwoordelijken van 
de verenigingen/groep zullen erover waken dat de piste niet betreden wordt door personen die geen passend schoeisel dragen. 
Voor trainingen en oefeningen zijn loopschoenen zonder spikes verplicht, uitgezonderd voor hoogspringen, horden en sprinttraining. 
Alleen bij erkende meetings worden loopschoenen met spikes van maximum 6 mm. toegelaten (voor hoogspringen max. 9 mm.) 

 
Openingsuren: 

De site kan betreden worden door de sporters door middel van een badge ( aan te schaffen aan het onthaal van het Badhuis ,  
 Sluizenkaai 78 te Menen voor de prijs van 5 EUR per kalenderjaar ).Met de badge kan de poort worden geopend aan de ingang van de 
tribune. ’s Avonds is er verlichting tijdens de trainingen van het voetbal. 
Personen die wensen gebruik te maken van de atletiekinfrastructuur tijdens de trainingen van de atletiekclub dienen zich te schikken 
naar de aanwezige atletiektrainers. 

 
Artikel 5 : afval 
 
Het veld en de verhardingen rond het veld dienen vrijgehouden te worden van afval. Het afval dient in de voorziene vuilnisbakken te worden gegooid. 
 
Artikel 6 : Schade - waarborg 

De gebruiker is verplicht in geval van al dan niet moedwillige beschadiging of vernieling van materieel, terreinen, banen, gebouwen of andere 
accommodaties, de uitbater (agb@menen.be ) daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De aangebrachte schade van gebouwen, materieel, 
terreinen en accommodaties zal door de gebruikers dienen vergoed te worden. 
 
Artikel 7 :  
 
Wat niet voorzien is in dit reglement zal geregeld worden door het AGB Menen in overleg met het College van burgemeester en schepenen of hun 

afgevaardigde. 
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