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Betreft :

Vaststelling reglement inzake de verhuur van het recreatiebad de Alk buiten de vastgestelde
publieksuren.
Het College,
Gelet op artikel 123,3' lid;
Gelet op de Vlarem-wetgeving inzake zwembaden;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 27 maart 2000 betreffende de
goedkeuring van bet huishoudelijk reglement voor publiek recreatiebad de Alk;
Ovenvegende dat het aangewezen is om het huishoudelijk reglement aan te vullen inzake de
verhuur van het recreatiebad "de Alk" buiten de vastgestelde wen;
BESLUIT:
Artikel 1
Het recreatiebad kan buiten de publieksuren exclusief afgehuurd worden door groepen,
bedrijven, families of verenigingen.
Artikel2
Deze huur dient maximaal aan te sluiten bij de normale publieksuren
Artikel3
De bepalingen van het huishoudelijk reglement dd. 27 maart 2000 van de Alk zijn van
toepassing, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke afwijking werd aangevraagd en toegestaan;
Artikel4
De directie van de Alk stelt minimum 66n redder ter beschikking die behoort tot de
personeelsgroep van de Alk; deze is verantwoordelijk voor het openen en sluiten en voor de
toepassing van het huishoudelijk reglement.
Artikel 5
Bij groepen met minder dan 50 personen volstaat Mn redder, op voorwaarde dat de gebruiker
bij het afsluiten van het huurcontract vermeldt welke bijkomende persoon hijzelf aanstelt die
lnede actief toezicht zal uitoefenen van op de plage (mag niet deelnemen aan het nvemmen).
Artikel 6
Bij groepen van meet dan 50 personen dient overeenkomstig de Vlaremnormen een tweede
of derde redder aanwezig te zijn om toezicht uit te oefenen; de huurder kan ofwel deze
bijkomende redder(s) vragen via de Alk ofwel kan hij deze zelf aanbrengen mits
voorafgaand bewijs wordt geleverd dat ze beschikken over een geldig reddersbrevet;
Artikel 7
Tussen recreatiebad "de Alk" en de huurder dient een huurovereenkomst afgesloten
waarvan
nlodel als bijlage.
Aldus vastgesteld in zitting van 26 maart 2002
Namens het college,
De Secretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,
get. C. De Meulemeester
get. H. Verkest
Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris,
/---, De Burgemeester,
- ---.-

Hendrik Verkest

