Wijziging retributiereglement sportcentrum 't Kapelleke
GEMEENTERAAD VAN 2 DECEMBER 2019

Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31
december 2020 wordt een retributie gevestigd ten laste van diegenen die wensen gebruik
te maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur van het sportcomplex ’t Kapelleke.
Artikel 2. De tarieven worden vastgesteld als volgt:
2.1. Polyvalente hal. Openingsuren van 9 tot 23 uur of tot einde activiteit
De hal wordt ter beschikking gesteld per unit. Een unit is 1/3 van de hal.
De tarieven gelden voor de terbeschikkingstelling van 1 uur, tenzij anders vermeld.
2.1.a. Inwoners van Herenthout
Uur
1/3 hal
2/3 hal
3/3 hal
tussen 09.00 – 23.00 uur 7,00 euro/uur 14,00 euro/uur 21,00 euro/uur
2.1.b. Erkende verenigingen van Herenthout, verenigingen die lid zijn van een
Herenthoutse Adviesraad of overkoepelende schoolsportorganisaties
Uur
1/3 hal
2/3 hal
3/3 hal
tussen 09.00 - 23.00 uur 5,00 euro/uur 10,00 euro/uur 15,00 euro/uur
GANSE DAG - - 150,00 euro/dag
2.1.c. Verenigingen en scholen van buiten Herenthout
Uur
1/3 hal
2/3 hal
3/3 hal
tussen 09.00 - 23.00 uur 8,00 euro/uur 16,00 euro/uur 24,000 euro/uur
GANSE DAG - - 250,00 euro/dag
2.1.d. Alle andere gebruikers
Uur
1/3 hal
2/3 hal
3/3 hal
tussen 09.00 - 23.00 uur 10,00 euro/uur 20,00 euro/uur 30,000 euro/uur
2.2. Hal voor gevechtssporten. Openingsuren van 9 tot 23 uur.
De zaal wordt in zijn geheel ter beschikking gesteld.
2.2.a. Inwoners van Herenthout
Uur
Tarief
tussen 09.00 – 23.00 uur 7,00 euro/uur
2.2.b. Erkende verenigingen van Herenthout, verenigingen die aangesloten zijn bij een
Herenthoutse Adviesraad of overkoepelende schoolsportorganisaties
Uur
Tarief
tussen 09.00 - 23.00 uur 5,00 euro/uur
GANSE DAG 50 euro
2.2.c. Verenigingen en scholen van buiten Herenthout
Uur
Tarief
tussen 09.00 - 23.00 uur 8,00 euro/uur
2.2.d. Alle andere gebruikers
Uur
Tarief
tussen 09.00 - 23.00 uur 10,00 euro/uur
Volgende afwijkingen gelden op de tarieven, vermeld onder 2.1 en 2.2:
* voor de Herenthoutse scholen, tijdens de schooluren: gratis;
* voor de erkende Herenthoutse sportverenigingen en verenigingen die aangesloten zijn
bij een Herenthoutse adviesraad: een tariefvermindering van 50% voor het houden van
jeugdtrainingen in functie van competitiewedstrijden (tot 16 jaar), op weekdagen tussen
09.00 uur en 18.00 uur;
* Herenthoutse sportverenigingen, die hun competitiewedstrijden houden in één van de
beide sporthallen: een tariefvermindering van 15 %, enkel voor de competiewedstrijden.
* Herenthoutse G-sportclubs: een tariefvermindering van 50% voor het organiseren van

trainingen op weekdagen.
* Jeugdsportkampen georganiseerd door erkende Herenhoutse sportverenigingen of
verenigingen die aangesloten zijn bij een Herenthoutse adviesraad krijgen een
vermindering van 50% indien ze plaatsvinden op weekdagen tussen 9u00 en 18u00.
De tijd voor het opstellen en het opruimen van het benodigde materieel wordt
beschouwd als deel uitmakend van de gehuurde periode.
Tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode vallen alle vaste reservaties weg.
2.3. Voetbalvelden (buitenterreinen)
De tarieven gelden per terrein, tenzij anders vermeld.
Terrein A: terrein binnen atletiekpiste
Terrein B: terrein naast minigolf
Terrein C: terrein tussen boogschietstand en parking
2.3.a. Erkende verenigingen van Herenthout, verenigingen die aangesloten zijn bij een
Herenthoutse Adviesraad of overkoepelende schoolsportorganisaties
1 terrein zonder verlichting 18,00 euro / terrein / max 2 uur
1 terrein met verlichting
25,00 euro / terrein / max 2 uur
training op terrein B of C
8,00 euro / uur
2.3.b. Inwoners van Herenthout
1 terrein zonder verlichting 20,00 euro / terrein / max 2 uur
1 terrein met verlichting
25,00 euro / terrein / max 2 uur
2.3.c. Alle andere gebruikers
1 terrein zonder verlichting 30,00 euro / terrein / max 2 uur
1 terrein met verlichting
40,00 euro / terrein / max 2 uur
2.3.d. Organisatie van tornooien door verenigingen van Herenthout
bij gebruik van 1 terrein zonder verlichting
90,00 euro/dag
bij gebruik van 2 terreinen zonder verlichting 170,00 euro/dag
met gebruik van verlichting, supplementair:
7,00 euro/wedstrijd
Het gebruik van de voetbalvelden is gratis voor de Herenthoutse scholen tijdens de
schooluren.
2.4 Atletiek (buitenterreinen)
2.4.a. Erkende verenigingen van Herenthout, verenigingen die aangesloten zijn bij een
Herenthoutse Adviesraad of overkoepenlende sportorganisaties
zonder verlichting
40,00 euro/dag
met verlichting
50,00 euro/dag
belijning atletiekpiste
75,00 euro
2.4.b. Alle andere gebruikers.
zonder verlichting
60,00 euro/dag
met verlichting
75,00 euro/dag
belijning atletiekpiste
75,00 euro
De trainingen in clubverband worden forfaitair aangerekend op jaarbasis. Het
verschuldigde bedrag wordt bepaald door het aantal uren training per week te
vermenigvuldigen met een eenheidstarief van € 80,00.
2.5. Buitenterreinen voor organisatie van massa-evenementen of manifestaties
2.5.a. Erkende verenigingen van Herenthout, verenigingen die aangesloten zijn bij een
Herenthoutse Adviesraad of overkoepelende sportorganisaties.
Zonder verlichting en belijning
80,00 euro / activiteit / dag
Met verlichting, zonder belijning 100,00 euro / activiteit / dag
2.5.b. Alle andere gebruikers
Zonder verlichting en belijning
150,00 euro / activiteit / dag
Met verlichting, zonder belijning 175,00 euro / activiteit / dag
Het gebruik van de buitenterreinen is gratis voor de Herenthoutse scholen tijdens de
schooluren.
2.6. Petanquebanen: gratis
2.7.Beachvolleybal (april tot eind september)

2.7.a. Verenigingen en inwoners van Herenthout: trainingen in clubverband of
reservaties
1 beachvolleybal terrein
5,00 euro/ uur
2 beachvolleybal terreinen
9,00 euro/ uur
Organisatie van beachvolleybaltornooi door verenigingen 75,00 euro/ dag
Herenthoutse scholen Gratis tijdens schooluren
2.7.b. Inwoners van Herenthout zonder reservatie
Gratis - Sleutel beschikbaar via sportdienst en cafetaria
2.7.c. Alle andere gebruikers
1 beachvolleybal terrein
7,00 euro/ uur
2 beachvolleybal terreinen 12,00/ uur
Organisatie van beachvolleybaltornooi door verenigingen 125,00 euro/ dag
2.8 Boogschieten
2.8.a. Inwoners van Herenthout: 5,00 euro/ uur
2.8.b. Boogschietvereniging met zetel te Herenthout: 25,00 euro/per uur/ week op
jaarbasis
2.8.c. alle andere gebruikers: 10,00 euro/ uur.
Artikel 3. Douchegelegenheid.
Alle personen en verenigingen die retributies betalen, hetzij voor de polyvalente hal,
hetzij voor de hal voor gevechtssporten, hetzij voor de buitenterreinen, mogen gratis
gebruik maken van de douches.
Voor personen en verenigingen die geen retributie betalen en toch gebruik willen maken
van de douchegelegenheid gelden volgende tarieven:
- prijs/persoon: 1,00 euro (10 beurtenkaart van 8,00 euro)
- prijs/groepen: 10,00 euro.
Artikel 4. De voornoemde tarieven zijn niet van toepassing:
Voor activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur;
Voor activiteiten van een door het gemeentebestuur erkende adviesraad voor zover
de baten en lasten van de activiteit voor rekening van de inrichtende adviesraad zijn.
Artikel 5. De in artikel 2 genoemde tarieven worden ingevorderd als een retributie. De
verschuldigde sommen dienen voorafgaandelijk vereffend tegen afgifte van een ticket
en/of kwijting, die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel moet vertoond
worden.
Verenigingen, overkoepelende scholenorganisaties en scholen van andere gemeenten
betalen na ontvangst van de factuur.
Artikel 6. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren overeenkomstig
het besluit van de gemeenteraad houdende vestiging van een retributie op de
invordering van onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de
wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale
ontvangsten.

