
Aanvraagformulier overdekte sporthallen
van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020

Sporthal MEOS

Naam club: Voorzitter:

Adres: Adres:

Postcode: Postcode:

Gemeente: Gemeente:

BTW-nummer: Rijksregisternr.:

GSM:

E-mailadres

Naam:

Adres: Secretaris:

Postcode Adres:

Gemeente Postcode:

Rijksregisternr.: Gemeente:

GSM: Rijksregisternr.:

E-mailadres GSM:

E-mailadres

Contactpersoon Facturatie:

Naam:

Adres:

Postcode:

Gemeente Feestdagen:

Rijksregisternr.: Schoolvakanties:

GSM:

E-mailadres

Naam:

Adres:

Postcode:

Gemeente: Feestdagen:

Rijksregisternr.: Schoolvakanties:

GSM:

E-mailadres:

Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem                               

050 - 72 89 70

Ben je een SPORTCLUB vul dan onderstaande gegevens in: 

Vul uw discipline in: 

Contactpersoon reservatie:

Indienen vóór 1 juni 2019 

op de sportdienst,

Andere:            

Welke dagen?

Andere:            

Welke dagen?

SPORT JE INDIVIDUEEL vul dan onderstaande gegevens in:

Gelieve een vinkje te plaatsen naast de 

periodes dat u GEEN gebruik wenst te 

maken van de accommodatie

Gelieve een vinkje te plaatsen naast de 

periodes dat u GEEN gebruik wenst te 

maken van de accommodatie

Pagina 1



MEOS Sportzaal (Alle aanvragen gebeuren per half uur)

Trainingen volwassenen:

Startdatum:

Het aanvragen van trainingen gebreurt per categorie: *invullen met "/" indien niet van toepassing.

Dag van tot

Trainingen jeugd:

Startdatum:

Het aanvragen van trainingen gebreurt per categorie: *invullen met "/" indien niet van toepassing.

Dag van tot

Einddatum:

Einddatum:

Afmeting zaal Benanming leeftijdscategorie

Afmeting zaal Benanming leeftijdscategorie
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MEOS Sportzaal (Alle aanvragen gebeuren per half uur)

Wedstrijden volwassenen:

Startdatum:

Het aanvragen van trainingen gebreurt per categorie: *invullen met "/" indien niet van toepassing.

Dag van tot

Wedstrijden jeugd:

Startdatum:

Het aanvragen van trainingen gebreurt per categorie: *invullen met "/" indien niet van toepassing.

Dag van tot

Einddatum:

Afmeting zaal Benanming leeftijdscategorie

Afmeting zaal Benanming leeftijdscategorie

Einddatum:
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MEOS Danszaal (Alle aanvragen gebeuren per half uur)

Begindatum van tot

Danswedstrijd

MOEV netbal

Pasen/Paasmaandag

Einddatum Dag(en)

Op volgende data geen reservaties in Meos:

15 november 2019

1 en 2 mei 2020

30 april 2020 ( vanaf 18u)

6 juni 2020 (tot 17u)

11 juli 2019 Vlaamse Gemeenschap

Jaarlijks verlof20 tem. 31 juli 2019

OLV. Hemelvaart

13 november (tot 17u)

11 november 2019

Moev dansen

Allerheiligen/Allerzielen

21 mei 2020 OLH. Hemelvaart

Pinksteren/Pinksterenmaandag31 mei - 1 juni 2020

15 augustus 2019

1 – 2 november 2019

Dag van de dynastie

12 - 13 april 2020

Wapenstilstand

Dag van de Arbeid + danswedstrijd

24, 25, 26 en 31 dec. 2019

1 en 2 januari 2020

Feestdagen

Nieuwjaar
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1. Alle reservaties dienen te gebeuren via tel. 050-72 89 70 of reservatie.sport@maldegem.be of via 

www.maldegem.be/webshop (vanaf najaar 2017) — 2. Alle reservatie gebeuren per uur of per half 

uur.— 3. Alle grote evenementen dienen aangevraagd te worden aan het UIT-loket d.m.v. invullen 

aanvraagformulier evenementen.— 4. Vaste uren worden aangevraagd via dit formulier.— 5. De 

gebruikers staan zelf in voor het plaatsen en weghalen van de toestellen. — 6. De mobiele tribunes 

kunnen geplaatst worden op aanvraag, hierbij wordt medewerking gevraagd aan de gebruiker, alle drank 

en eten is verboden op de tribunes.— 7. Alleen de toezichter mag de muziekinstallatie bedienen.— 8. De 

gebruiker krijgt 30 minuten voor aanvang de toegang tot de kleedkamers tot 30 minuten na de 

sportactiviteit — 9. 5 minuten voor het einde van de gebruiksperiode moeten de activiteiten worden 

beëindigd om de toestellen te kunnen wegplaatsen. — 10. Er mag geen schoeisel worden gebruikt dat 

buiten is gedragen. — 11. Annuleringen moeten steeds gebeuren 1 dag voor de geplande reservatie en 

moet bevestigd worden per mail. — 12. De gebruiker moet op de hoogte zijn van de bepalingen die zijn 

opgenomen in het gebruikersreglement, dit reglement is te bekomen op aanvraag of aan de balie van 

sporthal Meos.— 13. Het gebruikersreglement moet door alle sportclubs worden ondertekend.—14. De 

gebruikers moeten het politiereglement dat van kracht is voor de parkeerplaatsen aan ingang sporthal 

Meos respecteren.— 15. Geplande reservaties tijdens de schoolvakanties kunnen worden aangepast 

wegens de organisatie van sportkampen. De clubs worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

Aandachtpunten gebruikers:

Aanvraag sportief evenement in Meos via daarvoor bestemd aanvraagformulier

Opmerkingen van de gebruiker:
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