AGBS - TARIEFREGELING 01/10/2018 - 31/12/2019
Besluit:
Enig artikel
Goedkeuring te hechten aan volgende tariefregeling voor het gebruik van de sporthallen De Zeurt en
Vordensteyn voor de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019:
TARIEFREGELING vanaf 01.10.2018 tot 31.12.2019 (ALS BIJLAGE 1 BIJ DE
BEHEERSOVEREENKOMST)
Voorstel van tariefregeling voor het gebruik van de sporthallen De Zeurt en Vordensteyn
Overwegende dat:
–

Het AGBS onlangs haar operationele inkomsten en uitgaven geraamd heeft het jaar 2018 en
2019 n.a.v. de budgetwijziging 2018-1.

–

Op basis van deze raming heeft AGBS vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de
inkomsten uit het recht op toegang tot de sportinfrastructuur alsook het verlenen van het recht
om er gebruik van te maken samen met onder meer andere inkomsten, zoals voor cafetaria en
reclame, minstens € 578.960,21 voor 2018 en € 554.930,21 voor 2019 zouden moeten
bedragen om economisch rendabel te zijn.

–

Het AGBS er op toeziet dat de te hanteren tarieven en tariefstructuur met betrekking tot het
gebruik van de sportinfrastructuur op een transparante wijze de kostenstructuur reflecteren.

–

Om vooralsnog economisch rendabel te zijn, het AGB vanaf 1 oktober 2018 de voorheen
voorziene toegangsprijzen (eigen bijdragen vermenigvuldigd met factor 6) voor het recht op
toegang tot sportinfrastructuur of het recht om gebruik te maken van de betreffende
sporthallen verlaagt. Dat deze tariefverlaging aldus zal gebeuren door de voorziene eigen
bijdragen voor gebruikers en bezoekers (inclusief btw) te vermenigvuldigen met een factor 5.

–

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de betreffende sporthallen, de
Gemeente evenwel wenst dat er geen extra aanrekening van bedragen gebeurt ten aanzien van
gebruikers en bezoekers van de sporthallen. De Gemeente zich er bijgevolg toe verbindt om
voor de periode vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 deze prijsverhoging te
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

–

Het nieuwe tarief aldus is samengesteld uit (1) de vergoeding die door de gebruiker betaald
wordt (prijzen in het retributiereglement d.d. 26 mei 2016) en (2) een prijssubsidie die door de
gemeente wordt toegekend aan het AGB. Op de factuur aan de gebruikers en bezoekers beide
componenten van de prijs zullen worden weergegeven.

–

De vergoedingen die door de gebruiker zelf effectief dienen betaald te worden (eigen
bijdragen) dezelfde zijn gebleven als voorheen. Dat aldus in het kader van de nieuwe tarieven,
de benaming ‘retributiereglement’ wijzigt in ‘tariefregeling’ en dat hierna in dat kader enkel
de onveranderd gebleven vergoedingen worden hernomen, met dien verstande dat met de term
‘retributie’/’tarief’, enkel de eigen vergoeding (bijdrage) van de gebruiker of bezoeker wordt
bedoeld, zoals eveneens hiervoor reeds aangehaald.

RETRIBUTIEREGLEMENT GEBRUIK SPORTACCOMMODATIES
Art. 1.- Vanaf heden tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd ten laste van de
gebruikers van de volgende gemeentelijke sportaccommodaties: sporthal Vordensteyn, sporthal De
Zeurt
Art. 2.- Sporthal Vordensteyn:
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
I.

a) scholen gelegen op het grondgebied van Schoten:
- per schooljaar:

1/1 zaal

1/2 zaal

300,00 euro

150,00 euro

1/3 zaal
100,00 euro

JWKY (*)
50,00 euro

(in schoolverband en tussen de lesuren van maan- tot vrijdag aan 1 lesuur per 14
dagen)
1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

- occasioneel
16,80 euro
gebruik: (tarief per uur)

8,40 euro

1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

- schoolsportdagen: 33,60 euro
(tarief per halve dag)

n.v.t.

n.v.t.

5,60 euro

JWKY (*)
3,70 euro
JWKY (*)
n.v.t.

(*) judo-, worstel-, karate- of yogazaal
b) scholen buiten het grondgebied van Schoten:
tarief per uur:

1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

30,00 euro

n.v.t.

n.v.t.

JWKY (*)
10,00 euro

II. Trainingen en/of wedstrijden:
Tarief per uur:

1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal JWKY (*)

- vereniging van Schoten:

15,00 euro

7,50 euro

5,00 euro

5,00 euro

- jeugdvereniging van Schoten:

10,50 euro

5,25 euro

3,50 euro

3,50 euro

- +3 vereniging van Schoten:

10,50 euro

5,25 euro

3,50 euro

3,50 euro

- G-vereniging van Schoten:

10,50 euro

5,25 euro

3,50 euro

3,50 euro

- niet-erkende Schotense vereniging:30,00 euro15,00 euro 10,00 euro 10,00 euro
- andere verenigingen:

40,00 euro 20,00 euro 15,00 euro 15,00 euro

(*) judo-, worstel-, karate- of yogazaal
III. Clubmanifestaties
Enkel voor Schotense verenigingen en enkel op zaterdag en/of zondag van 8.00 u. tot 23.00 u.
a. Clubmanifestaties van Schotense sportverenigingen, per blok van 5 uur :
1/1 zaal
JWKY (*)
Per blok van 5 uur
50,00 euro
16,00 euro
Per bijkomend uur gelden de tarieven zoals vermeld in II.
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b. Voor de gereserveerde uren die gebruikt worden om de zaal klaar te zetten of op te ruimen gelden
de tarieven zoals vermeld onder II.
c. Tarief voor het op- en afstellen van de beschermvloer:
- door de vereniging zelf: gratis,
- door de gemeentelijke diensten: 35,00 euro per uur en per persoon.
d. G-sportinitiatieven genieten voor de specifieke G-sportmanifestaties een korting van 30% op deze
clubmanifestaties en/of feestelijkheden.
Art. 3.- Sporthal De Zeurt:
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
I.

a) scholen gelegen op het grondgebied van Schoten:
- per schooljaar:

1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

1/4 zaal

300,00 euro

150,00 euro

100,00 euro

n.v.t.

(in schoolverband en tussen de lesuren van maan- tot vrijdag aan 1 lesuur per 14
dagen)
1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

1/4 zaal

16,80 euro

8,40 euro

5,60 euro

n.v.t.

1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

1/4 zaal

33,60 euro

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

1/4 zaal

30,00 euro

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 zaal

1/2 zaal

1/3 zaal

1/4 zaal

24,00 euro

12,00 euro

8,00 euro

6,00 euro

- jeugdvereniging van Schoten:16,00 euro

8,00 euro

5,40 euro

4,00 euro

- +3 vereniging van Schoten: 16,00 euro

8,00 euro

5,40 euro

4,00 euro

- G-vereniging van Schoten:

8,00 euro

5,40 euro

4,00 euro

- niet-erkende Schotense vereniging:48,00 euro24,00 euro

16,00 euro

12,00 euro

- andere verenigingen:

20,00 euro

15,00 euro

- occasioneel gebruik:
(tarief per uur)
- schoolsportdagen:
(tarief per halve dag)

b) scholen buiten het grondgebied van Schoten:
tarief per uur:
II. Trainingen en/of wedstrijden:
Tarief per uur:
- vereniging van Schoten:

16,00 euro
60,00 euro

30,00 euro

III. Clubmanifestaties
a. Clubmanifestaties van Schotense sportverenigingen, per blok van 5 uur :1/1 zaal: 75,00 euro; Per
bijkomend uur gelden de tarieven zoals vermeld in II.
b. Voor de gereserveerde uren die gebruikt worden om de zaal klaar te zetten of op te ruimen
gelden de tarieven zoals vermeld onder II.
c. Tarief voor het op- en afstellen van de beschermvloer:
- door de vereniging zelf: gratis,
- door de gemeentelijke diensten: 35,00 euro per uur en per persoon.
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d. G-sportinitiatieven genieten voor de specifieke G-sportmanifestaties een korting van 30% op deze
clubmanifestaties en/of feestelijkheden.
Art. 6.- De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur. Bij reservaties van meer dan een uur is het
uurtarief zoals voorzien in artikel 2.- en 3.- opsplitsbaar naar een halfuur-tarief (50%).
Art. 7.- De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De annulering van een reservatie
dient minstens 2 dagen op voorhand te gebeuren voor reguliere reservaties en minstens 1 maand op
voorhand voor manifestaties, behoudens in gevallen van heirkracht.
Onder heirkracht wordt verstaan officiële afgelasting door de sportfederatie of een officieel forfait van
de tegenstander.
Reservaties die niet tijdig geannuleerd worden, zullen gefactureerd worden.
Art. 8.- Onder Schotense clubs of verenigingen, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan
clubs die in het kader van het Sport voor Allen-decreet een erkenning hebben bekomen van het
gemeentebestuur van Schoten of lid zijn van een door het gemeentebestuur van Schoten erkende
adviesraad.
Onder jeugdvereniging van Schoten, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan een
vereniging of team waarvan de meerderheid van de sportbeoefenaars - leiding en trainers niet
inbegrepen - niet ouder zijn dan 18 jaar en die in het kader van het Sport voor Allen-decreet een
erkenning hebben bekomen van het gemeentebestuur van Schoten of lid zijn van een door het
gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad.
Het jeugdtarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve jeugdwerking in het ter
beschikking gestelde deel van de sportaccommodatie.
Onder 3+ vereniging van Schoten, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan een vereniging
of team waarvan de meerderheid van de sportbeoefenaars - leiding en trainers niet inbegrepen - niet
jonger zijn dan 50 jaar en die in het kader van het Sport voor Allen-decreet een erkenning hebben
bekomen van het gemeentebestuur van Schoten of lid zijn van een door het gemeentebestuur van
Schoten erkende adviesraad.
Het 3+ tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve 3+ werking in het ter
beschikking gestelde deel van de sportaccommodatie.
Onder G-vereniging van Schoten, zoals vermeld in onderhavig besluit, wordt verstaan een vereniging
die binnen zijn gewone clubwerking op basis van projectmatige of parallelle gehandicaptenwerking op zowel permanente als projectmatige basis - initiatieven ontplooien en die in het kader van het Sport
voor Allen-decreet een erkenning hebben bekomen van het gemeentebestuur van Schoten of lid zijn
van een door het gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad.
Het G-tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve G-werking in het ter beschikking
gestelde deel van de sportaccommodatie.
Art. 9.- Aanvragen van verenigingen die niet ressorteren onder een van de in artikel 8 vermelde
categorieën dienen voor goedkeuring rechtstreeks gericht te worden aan het AGBS.
Art. 10.Bij misbruik van een reservatie door het overschrijden van de aangevraagde tijdslimiet
of het overschrijden van het aangevraagde zaalgedeelte zal het tarief aangepast worden aan de reële
situatie en dit met ingang vanaf het begin van de meest recente gebruiksperiode.
Art. 11.- Voor de toegang tot de sportzaal “De Zeurt” wordt er aan de gebruikers een magnetische
toegangskaart bezorgd. Bij beschadiging, diefstal of verlies van deze kaart zal een bedrag
van 10,00 euro aangerekend worden voor de vervanging ervan.
Art. 12.De bevoegde beambten zijn gemachtigd om alle vaststellingen in verband met deze
verordening uit te voeren. Betrokkenen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten uitvoeren en
eventueel te vergemakkelijken.
Goedgekeurd Raad van Bestuur AGB 26 mei 2016.
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