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Zitting van 27.06.19

#Onderwerp : Departement Opvoeding en Vrije Tijd - Sportdienst - Wijziging van het reglement
betreffende de tarieven voor het gebruik van de sportinstallaties van het gemeentelijk sportcomplex
vanaf 1 juli 2019 (seizoen 2019-2020) - Goedkeuring#

Openbare zitting

OPVOEDING EN VRIJE TIJD

Sport

DE RAAD,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het reglement van inwendige orde van het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem, goedgekeurd
door de Gemeenteraad van 27 juni 2019;
Gelet op het gemeentelijk reglement voor de erkenning en de toekenning van toelagen, goedgekeurd door de
Gemeenteraad van 26 mei 2016;
Gelet op het reglement betreffende de tarieven van het gemeentelijk sportcomplex, goedgekeurd door de
Gemeenteraad van 21 december 2017 en van toepassing sedert 1 januari 2018;
Gezien de concessie voor de uitbating van de cafetaria afgelopen is op 15 december 2018 en dat er bijgevolg
2 lokalen momenteel niet benut worden (C en D - zie plan als bijlage);
Gelet op de vraag van verschillende clubs, en voornamelijk van de vechtsporten, die hun activiteiten willen
uitbreiden maar dit momenteel niet kunnen omwille van de hoge bezettingsgraad van de bestaande zalen;
Gezien er in deze 2 lokalen ook andere activiteiten zouden kunnen opgestart worden die momenteel niet
georganiseerd worden in het sportcomplex zoals turnen, hedendaagse dans, denksport, ...;
Overwegende dat  voor de reaffectatie van de cafetaria in 2 sportzalen een vergunning noodzakelijk is, de
verzekering moet aangepast worden en enkele aanpassingen moeten gebeuren om de veiligheid te
garanderen;
Overwegende dat de reaffectatie van de cafetaria in sportzalen een positief advies kreeg van de IDPW (zie
plan als bijlage);
Gezien er tarieven dienen bepaald te worden voor deze 2 nieuwe zalen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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BESLUIT wat volgt:
 
Artikel 1:
De herbestemming van de cafetaria in 2 sportlokalen wordt goedgekeurd: de lokalen die voorheen de
cafetaria van het sportcomplex vormden zoals beschreven in het plan als bijlage worden omgevormd tot 2
omnisportzalen (vechtsporten, turnen, denksport, ...) en zullen integraal deel uitmaken van de
sportinfrastructuur van het complex. Er worden hiervoor specifieke tarieven bepaald.
Artikel 2:
De exploitatie voor het publiek van de zalen C en D is onder voorbehoud van het bekomen van de nodige
vergunning en aanpassing en uitbreiding van de verzekering.
Artikel 3:
De wijziging van het reglement betreffende de tarieven voor het gebruik van de infrastructuur van het
gemeentelijk sportcomplex vanaf 1 juli 2019 (seizoen 2019-2020) wordt als volgt goedgekeurd:
 
“Reglement betreffende de tarieven voor het gebruik van de infrastructuur van het sportcomplex van Sint-
Agatha-Berchem - Van toepassing vanaf 1 juli 2019
 
Artikel 1: Betaling van de huurgelden
De verhuringen worden vooraf betaald, hetzij door storting op rekening van de gemeentelijke administratie
bedoeld voor deze materie, hetzij contant aan de gemeentelijke kassa. De occasionele verhuringen voor
minder dan 50 euro kunnen betaald worden in het sportcomplex tegen ontvangst van een betalingsbewijs.
Elke overtreder van deze beschikking kan uitgesloten worden van de sportinfrastructuur na beslissing van
het College van Burgemeester en Schepenen. De huur van de niet gebruikte uren is in geen geval
terugbetaalbaar.
In geval van niet-beschikbaarheid van de terreinen door overmacht (bv. in geval van defect), of ten gevolge
van een beslissing van het Gemeentebestuur (bv. uitzonderlijke sluiting voor onderhoudswerken), kan de
reeds betaalde huur van de sportinstallaties met betrekking tot de periode van niet-beschikbaarheid
terugbetaald worden.
Er kan in geen geval een schadeloosstelling van het Gemeentebestuur geëist worden.
 
Artikel 2: Tarieven voor occasionele verhuringen
 
A. Omnisportzaal
 
A.1.        Verenigingen
 

Omnisportzaal
Per uur

Collectieve sporten

 
Erkende Berchemse

vereniging
Niet-erkende
vereniging

Per veld (1/3 van de zaal) € 7,50 € 30,00

Volledige zaal (3/3 van de
zaal)

€ 15,00 € 55,00

 
A.2.        Particulieren
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Omnisportzaal
TENNIS

Per terrein/uur
Deze tarieven zijn ook van toepassing voor de buitenterreinen

 Berchemnaar Niet-Berchemnaar

- 18 jaar / + 55 jaar* € 7,50 € 15,00

+ 18 jaar € 15,00 € 20,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 

Hall Omnisports
BADMINTON
Per terrein/uur

 berchemois non-berchemois

- 18 jaar / + 55 jaar* € 7,50 € 11,00

+ 18 jaar € 11,00 € 15,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
B. Zalen A - B - C
 
B.1.        Verenigingen
 

Zalen A/B/C
Per zaal/uur

 
Erkende Berchemse

vereniging
Niet-erkende vereniging

- 18 jaar / + 55
jaar*

€ 5,00 € 15,00

+ 18 jaar € 8,50 € 25,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
B.2.        Particulieren
 

Zalen A/B/C
Tafeltennis

Per tafel/uur

 Berchemnaar Niet-Berchemnaar

- 18 jaar / + 55 jaar* € 4,00 € 5,00

+ 18 jaar € 5,00 € 6,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
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C. Voetbalvelden
 

Per veld/anderhalf uur
Met gebruik van douches

 
Erkende Berchemse

vereniging
Niet-erkende
vereniging

Training/wedstrijd Jeugd
Met clubverantwoordelijke

€ 7,50 € 30,00

Traning/wedstrijd
Volwassenen
Met clubverantwoordelijke

€ 13,50 € 55,00

Half veld zonder douches
(indien het veld niet bezet
is)

€ 10,00 € 20,00

Veld zonder douches
(indien het veld niet bezet
is)

€ 15,00 € 30,00

 
D. Zaal D
 
D.1.        Verenigingen
 

Zaal D
Per uur

 
Erkende Berchemse

vereniging
Niet-erkende vereniging

- 18 jaar / + 55
jaar*

€ 5,00 € 10,00

+ 18 jaar € 7,50 € 15,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
D.2.        Particulieren
 

Zaal D
Per uur

 Berchemnaar Niet-Berchemnaar

- 18 jaar / + 55 jaar* € 5,00 € 12,00

+ 18 jaar € 10,00 € 18,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
Artikel 3: Tarieven voor verhuringen per seizoen (abonnementen)
 
A. Omnisportzaal
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A.1.        Verenigingen
 
Clubs met een korter seizoen moeten op voorhand het aantal maanden doorgeven. De tarieven worden dan
berekend per maand. Een begonnen maand wordt volledig aangerekend.
 

Omnisportzaal
Van 1 september tot 30 juni

Per veld/uur
Collectieve sporten

 
Erkende Berchemse

vereniging
Niet-erkende
vereniging

Volleybal/Basketbal/Tennis   

- 18 jaar / + 55 jaar* € 125,00 € 500,00

+ 18 jaar € 250,00 € 1.000,00

Zaalvoetbal (1 week op 2)   

- 18 jaar / + 55 jaar* € 125,00 € 500,00

+ 18 jaar € 250,00 € 1.000,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
A.2.        Particulieren
 

Omnisportzaal
TENNIS/BADMINTON

Deze tarieven zijn ook van toepassing voor de buitenterreinen (tennis)
Per veld/uur

 Berchemnaar Niet-Berchemnaar

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u € 175,00 € 350,00

Zaterdag en in de week na 17u € 185,00 € 370,00

Zondag tussen 14u en 18u € 150,00 € 300,00

+ 55 jaar* € 90,00 € 180,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
B. Zalen A - B - C
 
B.1.        Verenigingen
 
Clubs met een korter seizoen moeten op voorhand het aantal maanden doorgeven. De tarieven worden dan
berekend per maand. Een begonnen maand wordt volledig aangerekend.
 

Zalen A/B/C
Van 1 september tot 30 juni

Per veld/uur
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Erkende Berchemse

vereniging
Niet-erkende vereniging

- 18 jaar / + 55
jaar*

€ 160,00 € 450,00

+ 18 jaar € 320,00 € 900,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
C. Voetbalvelden
 
Clubs met een korter seizoen moeten op voorhand het aantal maanden doorgeven. De tarieven worden dan
berekend per maand. Een begonnen maand wordt volledig aangerekend.
 

Per veld/anderhalf uur
Met gebruik van douches

Van 15 augustus tot 15 juni
Football en American football

 
Erkende Berchemse

vereniging
Niet-erkende vereniging

- 18 jaar / + 55
jaar*

€ 250,00 € 1.000,00

+ 18 jaar € 500,00 € 2.000,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
D. Zaal D
 

Zaal D
Van 1 september tot 30 juni

Per veld/uur

 Erkende Berchemse vereniging Niet-erkende vereniging

- 18 ans / + 55 ans* € 160,00 € 320,00

+ 18 ans € 240,00 € 480,00
*= speciaal tarief voor + 55 jarigen en seniorenverenigingen. Enkel geldig op vertoon van de
identiteitskaart, behalve op woensdagnamiddag, tijdens het weekeinde en gedurende de week na 17u.
 
Artikel 4: Diverse tarieven

Enkel gebruik van douche: € 1,50 per persoon.

Petanqueterreinen: gratis op aanvraag.

De tarieven voor de toernooien en de stages zijn de tarieven die van toepassing zijn voor
occasionele verhuringen.

Buitenverlichting per anderhalf uur (voetbalveld):

Erkende Berchemse vereniging Niet-erkende vereniging

• 
• 
• 

• 
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€ 6,50 € 12,50
 
Artikel 5: Vrijstellingen

Worden automatisch vrijgesteld van het betalen van het huurtarief:

1. De Berchemse scholen en academies.
2. De scholen waarvan het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem deel uitmaakt van de

Inrichtende Macht.

Worden vrijgesteld voor zover zij een voorafgaandelijke toelating verkregen hebben van het College
van Burgemeester en Schepenen:

1. Jonge topsporters.
2. Humanitaire en sociale acties.
3. De vzw "Maison de Jeunes de Berchem-Sainte-Agathe".
4. De vzw "Sociale cohesie van Sint-Agatha-Berchem".

Artikel 6:
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 juli 2019 (sportief seizoen 2019-2020).

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 17 positieve stemmen, 2 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
Nee : Laure De Leener, Vincent Lurquin.
Onthoudingen : Michaël Vander Mynsbrugge, Pierre Tempelhof, Geoffrey Van Hecke, Nicolas Pantidis.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad, 
(g) Christian Lamouline

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 01 juli 2019

In opdracht :
Voor de Gemeentesecretaris,

De Gedelegeerde 1e Adviseur,

Sandra Goegebeur  

De Burgemeester,

Joël Riguelle

 

• 

• 
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