RETRIBUTIEREGLEMENT
SPORTACCOMMODATIES 2015 – 2019
Dit reglement werd verlengd voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 in
de gemeenteraad van Sint-Amands op 12 december 2019
Art. 1. Met ingang van 01/01/2015 en eindigend op 31/12/2018 zullen volgende retributies
geheven worden op het gebruik van de gemeentelijke sporthal, turnzaal en gemeentelijke
voetbalterreinen
Art. 2. De vastgestelde retributies zijn verschuldigd door de daadwerkelijke gebruikers van de
sporthal en de turnzaal en de respectievelijke aanhorigheden.
Art. 3. De retributies worden vastgesteld als volgt:
A. GEMEENTELIJKE SPORTHAL:
Tarieven
Normaal tarief
Niet-inwoners Sint-Amands
Niet erkende verenigingen en
individuele inwoners
Erkende sportverenigingen
Sint-Amandse scholen:
-tijdens de klasuren: (Gratis)
-buiten de klasuren: (-50%)
Jeugd tot 18 jaar van erkende
sportclubs zonder concessiecontract (zonder eigen cafetaria)
Jeugd tot 18 jaar van erkende
sportclubs met concessiecontract
(met eigen cafetaria)
Andersvaliden of buitengewoon
onderwijs: (- 50%)
-Inwoners Sint-Amands
-Niet-inwoners Sint-Amands

1/1 zaal
€ 25/u.
€ 15/u.

2/3 zaal
€ 15/u.
€ 10/u.

1/2 zaal
€ 12/u.
€ 9/u.

1/3 zaal
€ 10/u.
€ 7/u.

€ 10/u.

€ 8/u.

€ 7/u.

€ 5/u.

Gratis
€ 5/u.

Gratis
€ 4/u.

Gratis
€ 3,5/u.

Gratis
€ 2,50/u.

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

€ 5/u.

€ 4/u.

€ 3,5/u.

€ 2,5/u.

€ 5/u.
€ 12,5/u.

€ 4/u.
€ 7,5/u.

€ 3,5/u.
€ 6/u.

€ 2,5/u.
€ 5/u.

B. VASTGESTELDE RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIKEN VAN:
TARIEF
de stortbaden en/of kleedkamers door individuele
sportbeoefenaars op het gemeentelijk sportcentrum € 0,50
buiten de sporthal, per persoon
Gebruik van de stortbaden en/of kleedkamers door
voetbalploegen bij alle voetbalcompetities of voor € 20 per
afzonderlijke voetbalwedstrijden of voetbaltornooien
afzonderlijke
tornooien)

2 kleedkamers bij
wedstrijd of (bij

Gebruik van de stortbaden en/of kleedkamers door
voetbalploegen (tot 18 jaar) bij alle voetbalcompetities
of voor afzonderlijke voetbalwedstrijden of
voetbaltornooien
het tennisterrein in poreus asfalt naast de sporthal:
voor tennis:
Gebruik sportmateriaal:
-Tennisracket + 6 tennisballen (gratis - mits waarborg)
➔ waarborg
- Per verloren tennisbal
- Badmintonracket + pluimpje (gratis mits waarborg)
➔ waarborg
- Bal (voetbal - basketbal - volleybal) (gratis mits
waarborg)
➔ waarborg
Gebruik van multifunctioneel scorebord:
- Voor leden van de gemeentelijke sportraad
-

€ 10 per
afzonderlijke
tornooien)
€ 3,00/u.

2 kleedkamers bij
wedstrijd of (bij

Gratis
€ 5,00/racket
€ 1,00
Gratis
€ 5,00/racket
Gratis
€ 10/bal
Gratis

Voor niet-leden van de gemeentelijke sportraad Gratis
➔ waarborg
€50,00

C. RETRIBUTIES VOOR NIET-SPORTACTIVITEITEN:
zonder verwarming
met verwarming
Inwoners Sint-Amands, duurtijd minder dan 4 € 125
+ € 75
uren (tot uiterlijk 0.00 u.):
Inwoners Sint-Amands, duurtijd meer dan 4 uren € 300
+ € 150
per dag (tot uiterlijk 0.00 u.):
Vereniging van zieken of andersvaliden:
€ 150
+ € 150
Organisatie
dansfeesten:
(zie
ook € 500
+ € 150
retributiereglement voor dansfeesten in de
sporthal): basistarief:
De retributies exclusief deze voor de verwarming
50%
voor niet-sportactiviteiten, georganiseerd door
niet-inwoners Sint-Amands, worden verhoogd
met:
Voor gebruik tussen 0.00 u. en 7.00 u. wordt een bijkomende retributie gevraagd volgens het
normale tarief in A.
Bij de reservatie van de sporthal voor niet-sportevenementen vanaf 4 uren wordt een
waarborg gevraagd van 50% van de retributie. Enkel bij annulatie ten laatste 2 maanden voor
het evenement wordt deze waarborg terugbetaald.
In deze retributie is het gebruik van maximum 250 stoelen en tafels voor max. 250 personen
inbegrepen
Met uitzondering van de organisatie van dansfeesten (zie afzonderlijk reglement), wordt voor
het klaarzetten of opruimen van de zaal op een andere dag dan de activiteit, het normale
uurtarief volgens A. aangerekend.

D. RETRIBUTIE VOOR TORNOOIEN EN UITZONDERLIJKE
SPORTMANIFESTATIES:
Tarieven
Vanaf 1 april tot 31 augustus kunnen, mits
voorafgaandelijke
schriftelijke
aangevraagde
toelating,
tornooien
en
uitzonderlijke
sportmanifestaties georganiseerd worden inwoners
van Sint-Amands (tot uiterlijk 0.00 u.).
€ 100
De retributie hiervoor wordt forfaitair vastgesteld
op een bedrag van:
Buiten de bovenvermelde periode zal het
50%
retributierecht voor het organiseren van tornooien
en uitzonderlijke sportmanifestaties door inwoners
van Sint-Amands verhoogd worden met:
De retributie voor tornooien en uitzonderlijke
50%
sportmanifestaties, georganiseerd door nietinwoners Sint-Amands , wordt verhoogd met:
Voor gebruik tussen 0.00 u. en 7.00 u. wordt een bijkomende retributie gevraagd volgens het
normale tarief in A.
Bij de reservatie van de sporthal voor tornooien en uitzonderlijke sportmanifestaties wordt
een waarborg gevraagd van 50% van de retributie. Enkel bij annulatie ten laatste 2 maanden
voor het evenement wordt deze waarborg terugbetaald.
In geval van verwarming van de zaal zullen de tarieven voor verwarming vermeld onder C.
toegepast worden.
In deze retributie is het gebruik van maximum 250 stoelen en tafels voor max. 250 personen
inbegrepen
Opm.: Voor het klaarzetten of opruimen van de zaal op een andere dag dan de activiteit wordt
het normale uurtarief volgens A. aangerekend.
E TAKSEN: BIJDRAGE BILLIJKE VERGOEDING, SABAM, TAPVERGUNNING, …
Bij drankverkoop in de sportzaal mét het afspelen van opgenomen muziek wordt aan de
organisatoren een bijkomende vergoeding gevraagd van € 75 per evenement als
tegemoetkoming voor de betaling door het gemeentebestuur van de wettelijk verplichte billijke
vergoeding voor polyvalente zalen meer bepaald het jaartarief met drankverkoop. De betaalde
billijke vergoeding door het gemeentebestuur dekt geen evenementen met dansactiviteiten.
Bij evenementen in de sportzaal met drankverkoop en dans en mét het afspelen van
opgenomen muziek, is het volledige bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding ten laste
van de organisator.
Alle andere taksen: sabam, tapvergunning, … zijn altijd ten laste van de organisatoren
Art. 4. Gemeentelijke turnzaal
De gemeentelijke turnzaal wordt gedurende de schooluren strikt voorbehouden aan de
leerlingen van de plaatselijke scholen. Vaststelling retributies:
tarief
a)schoolsport door plaatselijke scholen, per uur:
tijdens de klasuren
Gratis
buiten de klasuren
€ 2,50 EUR

b) Jeugdleden (tot 18 jaar) van een erkende sportclub:
Gratis
c) sportactiviteiten, per uur
€7
d) andere manifestaties behalve sport, per uur
€ 10
e) organisatie feesten, per dag:
zonder verwarming
€ 150
met verwarming
+ € 100
f) Voor het klaarzetten of opruimen van de zaal op een andere dag dan de activiteit wordt
het normale uurtarief volgens a) aangerekend.
g)Voor gebruik tussen 0.00 u. en 7.00 u. wordt een bijkomende retributie gevraagd volgens
het tarief in c) en d)
h) gebruikers, niet- inwoners Sint-Amands betalen dubbel tarief
i) gebruik van de stortbaden door individuelen
€ 0,50/douche
j) bij gebruik van de stortbaden door verenigingen zal per
€ 0,50/persoon
gebruiksperiode het gemiddeld aantal douchers berekend
worden en forfaitair berekend worden aan
k)Bij drankverkoop in de turnzaal mét het afspelen van opgenomen muziek wordt aan de
organisatoren een bijkomende vergoeding gevraagd van € 75 per evenement als
tegemoetkoming voor de betaling door het gemeentebestuur van de wettelijk verplichte
billijke vergoeding voor polyvalente zalen meer bepaald het tarief met drankverkoop. De
betaalde billijke vergoeding door het gemeentebestuur dekt geen evenementen met
dansactiviteiten.
Bij evenementen in de turnzaal met drankverkoop en dans en mét het afspelen van
opgenomen muziek, is het volledige bedrag van de verschuldigde billijke vergoeding ten
laste van de organisator.
Alle andere taksen: sabam, tapvergunning, … zijn altijd ten laste van de organisatoren
l)Bij de reservatie van de turnzaal voor niet-sportevenementen vanaf 4 uren wordt een
waarborg gevraagd van 50% van de retributie. Enkel bij annulatie ten laatste 2 maanden
voor het evenement wordt deze waarborg terugbetaald.
Art. 5. De verschuldigde retributies dienen vooraf betaald bij de gemeentelijke sportdienst
tegen kwijtschrift, dat op elk verzoek aan de aangestelde zaalwachters dient te worden
getoond.
Art.6. De gemeentelijke openluchtsportcentra (voetbalterreinen)
Bij gebruik door derden van de gemeentelijke voetbalterreinen en bijbehorende
kleedkameraccommodaties van de gemeentelijke sportcentra waarvan het gebruik is
geregeld via concessiecontracten tussen de gemeente en de vaste gebruiker (=
concessiehouder), dienen de volgende retributies betaald te worden aan het
gemeentebestuur voor het gebruiksklaar maken van de terreinen en het onderhouden van
de kleedkameraccommodaties:

- Bij gebruik van 2 kleedkamers met of
zonder scheidsrechterscabine
- Bij gebruik van 2 kleedkamers met of
zonder scheidsrechterscabine voor jeugd tot 18
jaar
(50%)

Tarief
€ 20 per
wedstrijddag
€ 10 EUR
wedstrijddag

- Bij gebruik van 1 voetbalterrein

€ 10 per
1,5 u. wedstrijd

Art.7. Onderhavig retributiereglement zal aan het voorgeschreven onderzoek de commodo et
incommodo onderworpen worden. Indien er geen bezwaren ingediend worden zal deze
beslissing als definitief aanzien worden en aan de Hogere Overheid worden toegezonden.
Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad op datum van 16/12/2014.

