Retributiereglement Sportpark Moerkensheide
Artikel 1
Er wordt een vergoeding gevraagd op het éénmalig of regelmatig gebruik van de infrastructuur op
Sportpark Moerkensheide. De tarieven, waarborgen en technische bijstand worden in dit reglement
geregeld.
Artikel 2
Het Sportpark Moerkensheide bestaat uit diverse niet verder op te delen entiteiten en heten samen verder
in dit tariefreglement de “sportinfrastructuur”.
Sportterreinen

Centraal gebouw gelijkvloers

A: hoofdterrein met tribune
B: kunstgrasterrein
C: oefenterrein
Bivakterrein 1 kant parking
Bivakterrein 2 kant hoofdterrein
D: grasveld oud voetbalterrein
Atletiekpiste incl. binnenterrein
Petanquebanen
Finse Piste

Polyvalente ruimte
Kleine kleedkamers 1 tot 4
Grote kleedkamers 5 tot 12
Scheidsrechterkleedkamers 13 en
14

Centraal gebouw
1ste verdiep
Cafetaria 1
Cafetaria 2
Cafetaria zaal 3
Ontvangstruimte
Keuken

Artikel 3
-

-

-

De sportterreinen zijn toegankelijk van 08.00 tot 23.00
Individuele gebruikers die tegen een vergoeding gebruik maken van de sportinfrastructuur, kunnen
eveneens gebruik maken van een kleedkamer of douche. De gebruiksvergoeding voor de
sportinfrastructuur wordt per aangebroken half uur bepaald.
(Sport)verenigingen die gebruik willen maken van de kleedkamers zonder hierbij de aanwezige
sportinfrastructuur te gebruiken kunnen dit tegen een vaste vergoeding per aangebroken half uur.
Het gebruik, wijziging, annulatie van de aanvraag van ieder onderdeel van de infrastructuur moet ten
laatste 2 weken voor datum via de ter beschikking gestelde sjablonen aangevraagd worden en is pas
geldig na bevestiging van de bevoegde ambtenaar. Het aangevraagde onderdeel kan pas in gebruik
genomen worden mits het voorleggen van deze bevestiging. Voor regelmatige gebruikers (zie artikel
5) kan een aparte overeenkomst opgemaakt worden.
Het toegepast tarief verschilt naargelang de periode. In onderstaande tabel zijn de
piekuren/dagdelen in het blauw aangeduid.
De tarieven zijn uitgedrukt per uur in euro en inclusief BTW.
Naargelang de aard van de gebruiker en van de ingerichte activiteit wordt een coëfficiënt toegekend
waarmee de bekomen tarieven worden vermenigvuldigd.
De gebruikers dienen een waarborg (zie artikel 6) te betalen die gebruikt kan worden voor de
eventuele kosten door schade, de veroorzaakte personeelskost door het niet in orde verlaten van de
gebruikte infrastructuur.
Bij het niet doorgaan van een activiteit moet ten minste 48 uur wegens overmacht voor de aanvang
van het evenement verwittigd worden om vrijgesteld te worden van de opgelegde
gebruiksvergoeding. In tegengesteld geval zal de gebruiksvergoeding aangerekend worden.
Uitzonderingen hierop zijn afgelastingen opgelegd door de overkoepelende sportbond.
Het gebruik van de keuken is inbegrepen bij gebruik van de cafetaria voor regelmatige gebruikers
enkel bij de reguliere activiteiten (trainingen en wedstrijden).
Dagdeel
8 -13u
13-18u
18-23u
23-02u
02-08u
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Artikel 4
Het basistarief per half uur voor de verschillende sportterreinen met inbegrip van twee kleedkamers, de
kleedkamers 13 en 14 voor de scheidsrechter indien vereist en de andere ruimtes van de infrastructuur
Sportpark Moerkensheide wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Het doelgroepentarief geldt voor de jeugdploegen (18 jaar en jonger), , de door adviesraden
erkende gemeentelijke jeugd -en seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met
beperkingen en voor activiteiten van de door de cultuurraad erkende verenigingen gericht naar 18
jaar en jonger.

Infrastructuur
Terrein A
Terrein B
Terrein C
Terrein D
Atletiekpiste
incl.
binnenterrein
Petanque
Supplementaire
kleedkamer
Finse Piste
Extra
opkuis
/
technische bijstand
Permanente
publiciteitsborden

Basistarief
piekuren

Basis
dalenuren

Doelgroepen
tarief daluren

32 EUR
24 EUR
16 EUR
Gratis
20 EUR

Doelgroepen
tarief
piekuren
12 EUR
10 EUR
6 EUR
Gratis
8 EUR

16 EUR
12 EUR
8 EUR
Gratis
10 EUR

6 EUR
5 EUR
3 EUR
Gratis
4 EUR

Gratis
4 EUR

Gratis
4 EUR

Gratis
2 EUR

Gratis
2 EUR

gratis
35 EUR/u

gratis

gratis

gratis

2 EUR/lopende m

Voor onderstaande infrastructuur is geen specifiek tarief voor de doelgroepen aanwezig.
Infrastructuur
Basistarief
Basistarief daluren
piekuren
Cafetaria 1
6 EUR
4 EUR
Cafetaria 2 en 3
6 EUR
4 EUR
Cafetaria zaal 3
4 EUR
3 EUR
Cafetaria volledig
12 EUR
8 EUR
Polyvalente ruimte gelijkvloers
4 EUR
2 EUR
Keuken
4 EUR
3 EUR
Extra opkuis / technische bijstand
35 EUR/u
Permanente publiciteitsborden
2 EUR/ lopende m
Het tarief voor individueel gebruik van de kleedkamers, atletiekpiste of het gebruik van de kleedkamers
door (sport)verenigingen zonder gebruik te maken van de sportinfrastructuur op Moerkensheide kent
geen specifiek tarief voor doelgroepen.

Individueel per uur
20- beurtenkaart, per uur
Verenigingen per uur

Vaste vergoeding
per kleedkamer
2 EUR
40 EUR
8 EUR

Vaste vergoeding gebruik
atletiekpiste
2 EUR
40 EUR

Deze prijzen kunnen aangepast worden aan de toename van de gezondheidsindex met als basis de
gezondheidsindex van de maand april 2014 die 100,44 bedroeg (referentiejaar 2013).

Artikel 5
Naargelang de aard van de gebruiker en van de ingerichte activiteit wordt een coëfficiënt toegekend
waarmee de bekomen tarieven worden vermenigvuldigd.
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Activiteit
gemeentelijke activiteiten
bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen en vormende activiteiten
die kaderen binnen hun doelstelling van de erkende gemeentelijke
adviesorganen
verenigingen die cursussen en vormingen organiseren in het kader van het
impulsbeleid van de Vlaamse overheid
een activiteit inrichten die kadert in de doelstellingen van de GRIS en
waarvan de opbrengsten integraal naar een project inzake
ontwikkelingssamenwerking gaan en dit na goedkeuring door het college
van burgemeester en schepenen

Coëfficiënt

0

Regelmatig gebruiker
Een vereniging of school krijgt het statuut van regelmatige gebruiker, wanneer het
totaal van de gebruikte infrastructuur minimum 160 gebruiksuren te bereiken in het
vorige kalenderjaar (of bij de eerste inname wordt gekeken naar de gevraagde
bezetting).
Gebruik voor opbouw/afbraak/blokkering
Indien de ruimtes gereserveerd worden in voorbereiding van grote manifestaties of
voor het wegnemen (afbreken) ervan en indien deze ruimtes ondertussen niet door
anderen kunnen gebruikt worden.

0,75

Activiteiten die kaderen in de jeugdwerking van verenigingen die niet vallen onder
de in artikel 4 bepaalde doelgroepentarief. Hierbij wordt afgesproken dat de
beoogde deelnemersgroep 18 jaar en jonger is.
Ledenactiviteiten
van verenigingen
activiteiten van in De Pinte gelegen scholen tijdens de schooluren
Activiteiten van verenigingen die gratis toegankelijk zijn voor het publiek zoals
receptie, infoavond, ….

1

Individuele gebruikers SPORT
SPORTactiviteiten naar een ruimer publiek
van verenigingen
van in De Pinte gelegen scholen buiten de schooluren
Alle activiteiten
waar toegangsgeld of een verplichte financiële tussenkomst wordt
gevraagd.
Van particulieren, bedrijven, zelfstandigen, congressen en/of studiedagen,
eetfestijn, privéfeest, …
Activiteiten van niet in De Pinte gelegen scholen
Sportactiviteiten van verenigingen die spelers onder (semi-) professioneel
contract hebben *
Voor ledenactiviteiten zonder publiek
Sportactiviteiten van verenigingen die spelers onder (semi-) professioneel
contract hebben *
Activiteiten die gratis toegankelijk zijn naar een ruimer publiek
Sportactiviteiten van verenigingen die spelers onder (semi-) professioneel
contract hebben *
Activiteiten naar een ruimer publiek waar toegangsgeld of een verplichte
financiële tussenkomst wordt gevraagd.

2

3

4

5

*Onder (semi-) professioneel contract wordt verstaan; de toepassing van de wet van 24 februari 1978

betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars en alle latere wijzigingen.
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Artikel 6
De waarborgen voor het gebruik van Sportpark Moerkensheide worden als volgt vastgelegd
-

Regelmatige gebruikers: 500 euro
Andere 100 euro per aanvraag.

Verenigingen die meerdere malen per jaar gebruik maken van de infrastructuur op het Sportpark kunnen
deze waarborg éénmalig storten om de administratieve werking te vereenvoudigen. In het ander geval
wordt de waarborg samen gestort met de betaling van het gebruikerstarief. De waarborg wordt
teruggestort bij het eindigen van de overeenkomst.
Artikel 7
-

Technische bijstand zit niet vervat in het gebruikerstarief. De kosten voor een technicus worden
volledig teruggevorderd van de gebruiker.
De kosten voor dagelijkse opkuis van de infrastructuur, het niet doven van lampen, abnormale
aansluitingen of activiteiten die een meerverbruik van elektriciteit, gas en water met zich meebrengen,
het verlies van sleutel, aangebrachte schade aan sportterreinen en de omgeving binnen Sportpark
Moerkensheide worden van de borg afgetrokken. De verenigingen krijgen hier een afrekening van en
moeten de waarborg terug volstorten. Indien de waarborg niet voldoende is om de gemaakte kosten
te betalen zal de vereniging het resterende bedrag moeten betalen.
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