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Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn
ZITTING VAN 6 FEBRUARI 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, Mia Deloddere, Guido Callewaert, Filip Dinneweth,
Jan De Potter, Caroline Lannoo, Vincent Herman, Frédéric Depypere,
Geert Snoeck, Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Griet Ameye,
Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, OCMW-raadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter OCMW-raad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur
Daisy Haydon, schepen;
Rik Buyse, OCMW-raadslid

Afwezig:
Dossierbeheerder: Jolien Gevaert

Goedkeuring huishoudelijk reglement biljartzaal Lokaal Dienstencentrum
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het wenselijk is om een huishoudelijk reglement voor de biljartzaal op te
stellen om de verboden en plichten voor alle gebruikers (zowel clubleden als niet-clubleden)
duidelijk te maken;
Overwegende dat in samenspraak met de bestuursleden van de biljartclub Ter Lembeek een
huishoudelijk reglement werd opgesteld;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te
verlenen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: Het huishoudelijk reglement voor de biljartzaal van het Lokaal Dienstencentrum
zoals voorgelegd wordt goedgekeurd:
Artikel 1: Toegankelijkheid
De biljartzaal van het Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek is voor iedereen toegankelijk
op maandag, woensdag en vrijdag tijdens de openingsuren van de cafetaria van 13.30u tot
18.00u.
Op dinsdag en donderdag is de biljartzaal voorbehouden voor de leden van biljartclub Ter
Lembeek.
Uitzonderingen op de toegankelijkheid van de biljartzaal zullen tijdig worden
bekendgemaakt en aangeplakt aan de toegangsdeur van de cafetaria.
Artikel 2: Verboden en plichten van de gebruikers
1. De tijdsklokken van de 3 biljarttafels worden bediend met een muntstuk van € 0,50 die
een speeltijd garanderen van 30 minuten. Na betaling komen de speelballen die zich
bevinden bij de respectievelijke klokken vrij.
Er mogen in geen geval persoonlijke speelballen meegebracht worden en gebruikt worden.
Uitzondering: in kader van competitie “drie-banden” is het biljartclub Ter Lembeek
toegelaten om eigen competitiespeelballen mee te brengen.
2. Het is ten strengste verboden te biljarten onder de 16 jaar.
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3. Iedere speler is verantwoordelijk voor de orde en de netheid van de biljarts en de
omgeving.
4. Er mogen geen lijnen en/of andere tekens aangebracht worden op de biljarttafels.
5. Het krijten van de keu boven de biljarttafels is niet toegestaan – ook geen krijt laten
liggen op de biljartrand.
6. Eventuele beschadigingen aan de biljarttafels worden spontaan aan de centrumleider
gemeld.
Artikel 3: Slotbepaling
Dit reglement dient strikt te worden toegepast. Bij misbruik of overtredingen van welke
aard ook, heeft de cafetariavrijwilliger, de centrumleider, de algemeen directeur of een
ander bevoegd persoon, het recht hierop te wijzen. Bij herhaaldelijke inbreuken van het
reglement kunnen verdere maatregelingen getroffen worden, waaronder ontzegging van de
toegang tot de biljartzaal.
Voor gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen beslist de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Artikel 2: Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 7 februari 2020 en zal worden
geafficheerd in de biljartzaal van het Lokaal Dienstencentrum.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:
Bij bevel:
get. Bruno Debrabandere
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere

Algemeen directeur

Carlos Verbrugghe
Voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn

Carlos Verbrugghe

Voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn
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