Retributiereglement terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen
Art. 1 Omschrijving reglement
Het retributiereglement regelt de retributie voor de terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen die
eigendom zijn van het gemeentebestuur van Begijnendijk, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk.
De eigen activiteiten van de gemeente, de gemeentelijke basisscholen en de sportdienst van Begijnendijk
zijn vrijgesteld van een retributie.

Art. 2 Algemene bepalingen
De gebruiker kan de toegangsprijs vrij bepalen.

Art. 3 Tarieven
Dag:

van 08.00 uur – 23.00 uur

Sportcentrum De Tumkens
Algemeen:
Erkende sportverenigingen met jeugdwerking krijgen 50 % korting op gehuurde uren voor jeugdtrainingen
en -wedstrijden, Gsport blijft gratis.
Voor atletiekclub ROBA geldt een jaartarief afhankelijk van het aantal en soort leden, nl.:
 vanaf jaar 19e verjaardag:
o wedstrijdlopers: € 30.00/ kalenderjaar
o recreanten: € 25.00/kalenderjaar
 tot en met 18 jaar:
o € 15.00/kalenderjaar
Alle uren van groepstrainingen dienen bij de sportdienst gereserveerd te worden. Alle andere vrije
uren mogen aangesloten atleten vrij gebruik maken van piste en kampnummers.
Voor tennisclub Tumkens geldt een jaartarief afhankelijk van het aantal en soort leden, nl.:
 vanaf jaar 19e verjaardag:
o € 50.00/ kalenderjaar
 tot en met 18 jaar:
o € 30.00/kalenderjaar
Voor Korfbalclub KCBJ geldt een jaartarief afhankelijk van het aantal en soort leden, nl.:
 vanaf jaar 19e verjaardag:
o € 15.00/ kalenderjaar
 tot en met 18 jaar:
o € 10.00/kalenderjaar
Voor dansvereniging De Begijn geldt een jaartarief afhankelijk van het aantal en soort leden, nl.:
 vanaf jaar 19e verjaardag:
o € 15.00/ kalenderjaar
 tot en met 18 jaar:
o € 10.00/kalenderjaar
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a) Sporthal:





€ 4,00 per uur voor een 1/4de zaal
€ 6,00 per uur voor een 1/3de zaal
€ 8,00 per uur voor een 1/2de zaal
€ 16,00 per uur voor de volledige zaal

Erkende verenigingen binnen Begijnendijk kunnen voor tornooien de volledige zaal huren van 09u00 –
19u00 voor € 80,00.
b) Zaal gevechtsporten: € 8,00 per uur of € 60,00 per dag
c) Danszaal: € 8,00 per uur of € 60,00 per dag
d) Atletiekpiste: € 16,00 per uur voor verenigingen en scholen.
e) Voetbalveld:





€ 5,00 per uur voor een ½ veld zonder licht
€ 10,00 per uur voor een ½ veld met licht
€ 10,00 per uur voor een volledig veld zonder licht
€ 15,00 per uur voor een volledig veld met licht

f) Outdoor tennisterrein: € 6,00 zonder licht en € 8,00 met licht
g) Minigolf: € 2,00 per persoon per 18 holes.
h) Binnen- en buitenkleedkamers: Gratis bij de huur van een terrein of een sportzaal, maar krijgen een
tarief, door het schepencollege per aanvraag te bepalen, voor aparte reservaties
i) Sportzaal SJIB: €8,00 per uur of € 60,00 per dag
j) Polyvalente zaal:



voor vergaderingen: erkende verenigingen gratis
voor niet hinderlijke activiteiten: € 8,00 per uur of € 60,00 per dag (alleen verenigingen en
particulieren inwoner van Begijnendijk)

Huis Spiessens




voor een vergadering gratis, uitgezonderd voor een niet erkende vereniging € 8,00 per uur.
voor presentaties, lessen of lezingen € 8,00 per uur of € 60,00 per dag
voor recepties en tentoonstellingen € 60,00 per dag

Gemeentelijke adviesraden en politieke partijen zijn hiervan vrijgesteld

GBS De Puzzel
a) Zaal: € 8,00 per uur en € 60,00 per dag


Gecombineerd met de refter wordt een toeslag van € 8,00 per uur of € 60,00 per dag
aangerekend



Gecombineerd met de refter en de keuken wordt een toeslag van € 10,00 per uur of € 80,00 per
dag aangerekend
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b) Refter: € 8,00 per uur en € 60,00 per dag


Gecombineerd met de keuken geeft een toeslag van € 2,00 per uur of € 20,00 per dag
Koffietafels blijven € 150,00 voor de refter inclusief de keuken.



Gecombineerd met de zaal en de keuken wordt een toeslag van € 10,00 per uur of € 80,00 per
dag

Gemeentelijke adviesraden zijn vrijgesteld.

GBS De Klimroos
a) Zaal: € 8,00 per uur en € 60,00 per dag


Gecombineerd met de refter wordt een toeslag van € 8,00 per uur of € 60,00 per dag
aangerekend



Gecombineerd met de refter en de keuken wordt een toeslag van € 10,00 per uur of € 80,00 per
dag aangerekend

b) Refter: € 8,00 per uur en € 60,00 per dag


Gecombineerd met de keuken geeft een toeslag van € 2,00 per uur of € 20,00 per dag
Koffietafels blijven € 150,00 voor de refter inclusief de keuken.



Gecombineerd met de zaal en de keuken wordt een toeslag van € 10,00 per uur of € 80,00 per
dag

Gemeentelijke adviesraden zijn hiervan vrijgesteld.

Culturele infrastructuur Kleinesteenweg 4 (lokaal 1, 2 of 3)



voor een vergadering gratis
voor presentaties, lessen of lezingen € 8,00 per uur of € 60,00 per dag

Politieke partijen zijn hiervan vrijgesteld

Vergaderzaal buurthuis Joos Vissenaekens (ex Bib Betekom)



voor een vergadering gratis, uitgezonderd voor een niet erkende vereniging € 8,00 per uur.
voor presentaties, lessen of lezingen € 8,00 per uur of € 60,00 per dag

Gemeentelijke adviesraden en politieke partijen zijn hiervan vrijgesteld

Uitzondering:
Voor wederkerende activiteiten van verenigingen en particulieren binnen de gemeente Begijnendijk met
initiatieven die een breder publiek bereiken, moet een aanvraag gedaan worden via de sportdienst (Pastoor
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Pitetlaan 30 te 3130 Betekom of sportdienst@begijnendijk.be). De aanvraag moet minstens een
omschrijving van de activiteit, de desbetreffende data en het doelpubliek bevatten. Het College van
Burgemeester en Schepenen zal de aanvraag beoordelen en een tarief voor de totale reservatieaanvraag
vaststellen.

Art. 4 Boetebepalingen
Bij schade of ontbrekende materialen wordt de vastgestelde schade en/of ontbrekende materialen integraal
aan kostprijs gefactureerd aan de gebruiker.
Zijn de lokalen onvoldoende opgeruimd of gereinigd dan wordt er een forfait aangerekend aan de gebruiker
van € 150,00.
Is de sleutel niet op de afgesproken plaats binnen de afgesproken tijd afgeleverd dan wordt er een forfait
aangerekend aan de gebruiker van € 50.

4
GR 26 februari 2018

