Retributies op het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur
Versie 04/05/2020

HOOFDSTUK I - Zwembad Weelde
Artikel 1 – Particulier zwemmen
Inkomkaarten:
kinderen (-14 jaar): ................................................................€ 2,00/beurt
kinderen met kansentarief UiTPAS Kempen: ...............................€ 0,40/beurt
volwassenen: .........................................................................€ 2,50/beurt
volwassenen met kansentarief UiTPAS Kempen: .........................€ 0,50/beurt
senioren (60+): ......................................................................€ 2,00/beurt
senioren met kansentarief UiTPAS Kempen: ...............................€ 0,40/beurt
mindervaliden: .......................................................................€ 2,00/beurt
mindervaliden met kansentarief UiTPAS Kempen: .......................€ 0,40/beurt
groepstarief (vanaf 15 personen):................................ € 1,50/beurt/persoon
Abonnementen:
kinderen (-14 jaar): ...................................................... €
volwassenen: ............................................................... €
senioren (60+): ............................................................ €
mindervaliden: ............................................................. €

35,00/20
45,00/20
35,00/20
35,00/20

beurten
beurten
beurten
beurten

Artikel 2 – Schoolzwemmen
scholen van de gemeente: ........................................... € 1,00/beurt/leerling
scholen buiten de gemeente: ....................................... € 2,50/beurt/leerling
Artikel 3 – Privé- of commerciële doeleinden
gebruik van het volledig zwembad: .......................................... € 100,00/uur
gebruik van half het zwembad:..................................................€ 50,00/uur
Artikel 4 – Verenigingen
Gebruik zwembad door erkende verenigingen: ............................€ 50,00/uur
Gebruik voor organisatie van zwemlessen door verenigingen
waaraan hiervoor uren werden toegewezen: ........................ € 25,00/half uur
Artikel 5 – Waarborg lockers
Gebruik van lockers: ..............................................................€ 0,50/locker
HOOFDSTUK II - Sportinfrastructuur
Artikel 1 – Indeling gebruikers
Voor gebruik van de sporthal Weelde, de sportzalen Ravels en Poppel en de sportvelden Baetenheide, worden de gebruikers ingedeeld in categorieën als volgt:
Categorie I:
Erkende verenigingen en instellingen
Onderwijsinstellingen, gevestigd in de gemeente Ravels.
Categorie II
alle overige gebruikers.
Artikel 2 - Sportzalen
Het bedrag van de retributies wordt vastgesteld als volgt (elk begonnen uur wordt als volledig uur
aangerekend):
Categorie I
Categorie II
sporthal Weelde, grote zaal (1/3):
€ 5,00/uur
€ 10,00/uur
sporthal Weelde, polyvalente zaal:
€ 5,00/uur
€ 10,00/uur
sporthal Weelde, zaal verdieping:
€ 5,00/uur
€ 10,00/uur
sporthal Weelde, squashterrein:
€ 3,00/ half uur
€ 3,00/ half uur
sportzaal Ravels:
€ 5,00/uur
€ 10,00/uur
sportzaal Poppel:
€ 5,00/uur
€ 10,00/uur
Voor de organisatie van een tornooi worden volgende retributies
bruik:
Categorie I
sporthal Weelde, grote zaal:
€ 150,00/dag
sporthal Weelde, polyvalente zaal:
€ 50,00/dag
sporthal Weelde, zaal verdieping:
€ 50,00/dag

geheven op een ganse dag geCategorie II
€ 300,00/dag
€ 100,00/dag
€ 100,00/dag

-

sportzaal Ravels:
sportzaal Poppel:

€ 50,00/dag
€ 50,00/dag

€ 100,00/dag
€ 100,00/dag

Artikel 3 - Sportterreinen Baetenheide
Voor de sportterreinen Baetenheide worden volgende retributies geheven:
-

categorie I:
categorie II:

€ 10,00/terrein/dag
€ 20,00/terrein/wedstrijd (max. 2 uren)
€ 75,00/terrein/dag

Artikel 4 - Kortingen
Deze retributies (uitgezonderd voor tornooien) worden met 50 % verminderd:
voor gebruik door erkende bejaarden-, mindervaliden-, zieken- en jeugdverenigingen
voor activiteiten die uitsluitend toegankelijk zijn voor eigen leden jonger dan 18 jaar
voor voorbereidende en aanvullende activiteiten (klaarzetten van de zaal of het lokaal, opbouw
en afbraak van decorstukken, repetities, …).
Artikel 5 – Douches
Voor het gebruik van douches wordt het bedrag van de retributies vastgesteld als volgt:
sportzaal Ravels: € 25,00/dag
sportzaal Poppel: € 50,00/dag
sporthal Weelde: € 50,00/dag
HOOFDSTUK III - Cultuurinfrastructuur
Artikel 1 - Indeling gebruikers
De gebruikers van gemeentelijke lokalen worden ingedeeld in categorieën als volgt:
1. erkende jeugd-, senioren-, ziekenverenigingen en -instellingen
2. andere erkende verenigingen en instellingen
3. niet-erkende verenigingen en instellingen
4. inwoners en bedrijven uit de gemeente of de Turnhoutse straten Kampheidelaan, Steenweg op
Baarle-Hertog en Steenweg op Zondereigen
5. alle andere gebruikers.
Artikel 2 - Indeling lokalen
De lokalen worden ingedeeld in klassen als volgt:
a. klein lokaal:
klaslokaal van een gemeenteschool
kerk Sint-Jan Baptist
vergaderlokaal van het Boshuis Ravels
vergaderlokaal 2a van het gemeenschapscentrum De Wouwer
vergaderlokaal 2b van het gemeenschapscentrum De Wouwer
kelderlokaal van het gemeenschapscentrum De Wouwer
schminkruimten van het gemeenschapscentrum De Wouwer
vergaderlokaal van de gemeentezaal Weelde-Station
zaal 3 van de gemeentezaal De Brouwerij
verdiepingslokaal 1 van de gemeentezaal Sint-Jan
verdiepingslokaal 2 van de gemeentezaal Sint-Jan
vergaderlokaal van 't Molenslop
kelderlokaal van de gemeentezaal Poppel
vergaderlokaal van de gemeentezaal Poppel
b.
-

groot lokaal:
polyvalent lokaal van de bibliotheek
regiekamer van het gemeenschapscentrum De Wouwer
vergaderlokaal 1 van het gemeenschapscentrum De Wouwer
vestiaire van het gemeenschapscentrum De Wouwer
refter Vooreel
vergaderlokaal van de gemeentezaal Den Eel
keuken van de gemeentezaal Den Eel
keuken van de gemeentezaal Weelde-Station
verdiepingslokaal 3 van de gemeentezaal Sint-Jan
keuken van de gemeentezaal Sint-Jan
vergaderlokaal van de Hegge
cafetaria van de sportzaal Poppel
keuken van de gemeentezaal Poppel

-

chalet Ravels
keuken van de gemeentezaal De Brouwerij

c. kleine zaal:
keuken van het gemeenschapscentrum De Wouwer
refter van de gemeentelijke basisschool Weelde
zaal van de gemeentezaal Weelde-Station (inclusief uitbreiding)
de kiosk van De Brouwerij
zaal 1 van De Brouwerij
zaal 2 van De Brouwerij
d.
-

middelgrote zaal:
podiumzaal van de gemeentezaal Den Eel
podiumzaal van de gemeentezaal Sint-Jan
podiumzaal van de gemeentezaal Poppel

e. grote zaal:
podiumzaal van het gemeenschapscentrum De Wouwer (inclusief toog)
f. ondersteuning:
Een half uur ondersteuning van één zaalverantwoordelijke is inbegrepen in de retributie. Vanaf dan
wordt per begonnen uur een ondersteuningsretributie aangerekend.
Artikel 3 - Indeling dagdelen
De retributies worden vastgesteld per dagdeel, als volgt:
voormiddag: 08.00 uur - 12.00 uur
namiddag:
13.00 uur - 18.00 uur
avond:
19.00 uur.
Artikel 4 - Bepaling retributies
Het bedrag van de retributies wordt vastgesteld als volgt:
a. klein lokaal:
cat. 1:
€ 2,50
cat. 2:
€ 5,00
cat. 3: € 12,50
cat. 4: € 20,00
cat. 5: € 30,00

b.
-

groot lokaal:
cat. 1: € 5,00
cat. 2: € 10,00
cat. 3: € 25,00
cat. 4: € 45,00
cat. 5: € 75,00

c. kleine zaal:
cat. 1:
€ 6,25
cat. 2: € 12,50
cat. 3: € 31,25
cat. 4: € 56,25
cat. 5: € 93,75

d.
-

e. grote zaal:
cat. 1: € 18,75
cat. 2: € 37,50
cat. 3: € 93,75
cat. 4: € 168,75
cat. 5: € 281,25

f. ondersteuning:
cat. 1: € 20,00
cat. 2: € 20,00
cat. 3: € 40,00
cat. 4: € 40,00
cat. 5: € 40,00

middelgrote zaal:
cat. 1: € 12,50
cat. 2: € 25,00
cat. 3: € 62,50
cat. 4: € 112,50
cat. 5: € 187,50

Artikel 5 - Openbare bals
In afwijking van het voorgaande wordt voor het gebruik van een gemeentelijke zaal voor het inrichten van een fuif of een bal, een forfaitaire retributie geheven van € 400,00 per bal.
Deze retributie wordt herleid tot € 200,00 voor de inrichting van de eerste fuif of het eerste bal per
jaar per gebruiker.
Voor de inzet van een door het gemeentebestuur aangestelde securityfirma wordt een retributie
van € 300,00 aangerekend.
Artikel 6 - Ouder- en/of grootouderfeesten van scholen
In afwijking van het voorgaande wordt geen retributie geheven ten laste van de onderwijsinstellingen, gevestigd in de gemeente Ravels, voor het gebruik van een gemeentelijke zaal voor het inrichten van het jaarlijks ouder- en/of grootouderfeest.
Hoofdstuk IV - Loodsen Weelde Depot
Artikel 7 - Opslag materialen Weelde Depot
In afwijking van het voorgaande worden de retributies voor de opslag van materialen in een loods
van Weelde Depot vastgesteld als volgt:
cat. 1: € 0,50/m²/jaar met een minimum van 10,00
cat. 2: € 1,00/m²/jaar met een minimum van 20,00
cat. 3: € 2 500,00/loods/maand
cat. 4: € 2 500,00/loods/maand

-

cat. 5: niet van toepassing.

Artikel 8 - Organisatie activiteiten Weelde Depot
In afwijking van het voorgaande wordt voor het gebruik van een loods van Weelde Depot een retributie geheven van:
€ 500,00 per loods per dag voor een publieke activiteit georganiseerd door een erkende vereniging
€ 15,00 per loods per uur voor niet-publieke activiteiten van erkende verenigingen waarbij het
niet is toegestaan om een toegangsprijs of inkom te vragen aan de deelnemers
€ 5 500,00 per loods per beurs. Een beurs wordt geacht niet langer dan 7 dagen te duren, inclusief opbouw- en afbraaktijd.
Hoofdstuk V - Vordering
De retributie wordt gevorderd van de begunstigde van de overheidsprestatie tegen afgifte van tickets, abonnementen of ontvangstbewijzen door de gemeentelijke aangestelde.

