Retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum
Artikel 1
Het stadsbestuur stelt sportinfrastructuur ter beschikking. Bij het bepalen van de retributie voor
het gebruik wordt rekening gehouden met twee elementen:
- Het soort gebruiker
- De aard van de activiteit
Artikel 2
In functie van het aanrekenen van tarieven worden de gebruikers ingedeeld in twee categorieën.
Bij betwisting over deze categorieën beslist het college van burgemeester en schepenen.
Tarief categorie A: niet-commercieel tarief
Een niet-commercieel tarief geldt voor activiteiten die als niet-commercieel worden beschouwd, dit
wil zeggen: voor activiteiten waarbij geen of een toegangsgeld van maximum 15 euro wordt
gevraagd.
Het tarief wordt toegepast voor niet-commerciële activiteiten van:
- door de stad erkende verenigingen, beheersorganen, adviesraden en dorpsraden
- door de stedelijke feestcommissie erkende carnavalsverenigingen en carnavalsinstanties
- Ninoofse scholen en instellingen
- Ninoofse sporters en andere individuele gebruikers
Tarief categorie B: commercieel tarief
Een commercieel tarief geldt voor activiteiten die als commercieel worden beschouwd, dit wil
zeggen:
- activiteiten waarbij een toegangsgeld vanaf 16 euro wordt gevraagd
- activiteiten van natuurlijke personen of rechtspersonen die een nijverheids- of handelsactiviteit
uitoefenen
- activiteiten die een winstgevend karakter hebben of verkooppromotie tot doel hebben
Artikel 3
De retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum wordt als volgt vastgesteld:
BASISTARIEF
Grote zaal*: afmetingen 42 m x 28 m
voor 1/3 zaal
voor 2/3 zaal
voor de volledige zaal
Polyvalente zaal (beneden)*: afmetingen 23 m x 7 m
Polyvalente zalen (boven)*: afmetingen 20 m x 10 m
voor de judozaal
voor de turnzaal
Vergaderzaal: afmetingen 9 m x 5,65 m – voorzien van
10 tafels en 30 stoelen, beamer en bord
Kleedkamers en douches***
Groep vanaf 5 personen
Individuele gebruiker
Atletiekstadion (niet van toepassing op Vita vzw)
Vereniging
Individuele gebruiker

Categorie A
10,00
15,00
20,00
10,00

euro
euro
euro
euro

Categorie B
per
per
per
per

uur
uur
uur
uur

6,00 euro per uur
6,00 euro per uur

20,00
30,00
40,00
20,00

euro
euro
euro
euro

per
per
per
per

uur
uur
uur
uur

20,00 euro per uur
20,00 euro per uur

5,00 euro per
dagdeel**

20,00 euro per
dagdeel**

10,00 euro per
dagdeel**
2,00 euro

20,00 euro per
dagdeel**
/

10,00 euro per uur
3,00 euro per uur
25,00 euro per
jaar

20,00 euro per uur
/
/

Kaatsbaan (niet van toepassing op Kaatclub Eendracht
Ninove)
Beachterreinen
Vereniging (voor 4 terreinen)
Individuele gebruiker
Visvijver van het stadspark
Individuele gebruiker (visvergunning op naam)

10,00 euro per uur

20,00 euro per uur

10,00 euro per uur
3,00 euro per uur

20,00 euro per uur
/

REDUCTIETARIEF TOT 18.00 UUR voor alle jeugd
(tot 16 jaar), onderwijsinstellingen, verenigingen
met jeugdwerking en instellingen voor mensen
met een beperking
Grote zaal*: afmetingen 42 m x 28 m
voor 1/3 zaal
voor 2/3 zaal
voor de volledige zaal
Polyvalente zaal (beneden)*: afmetingen 23 m x 7 m

Categorie A

Polyvalente zalen (boven)*: afmetingen 20 m x 10 m
voor de judozaal
voor de turnzaal
Vergaderzaal: afmetingen 9 m x 5,65 m – voorzien van
10 tafels en 30 stoelen, beamer en bord
Atletiekstadion (niet van toepassing op Vita vzw)
Kaatsbaan (niet van toepassing op Kaatclub Eendracht
Ninove)
Beachterreinen (voor 4 terreinen)

2,00 euro per dag

5,00 euro
7,50 euro
10,00 euro
5,00 euro

/

per uur
per uur
per uur
per uur

2,00 euro per uur
2,00 euro per uur
3,00 euro per
dagdeel**
7,50 euro per uur
7,50 euro per uur
4,00 euro per uur

*met inbegrip van het gebruik van de kleedkamers en de douches
** waarbij een dag bestaat uit drie dagdelen: de voormiddag van 8.00 uur tot 12.00 uur, de
namiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur en de avond van 19.00 uur tot einde activiteit.
*** De retributie is van toepassing voor alle gebruikers van de kleedkamers en douches die geen
gebruik maken van de accommodatie van het sportcentrum (betalend).
De retributie is niet van toepassing voor atletiekclubs en kaatsclubs tijdens officiële
competitiewedstrijden.
Artikel 4
Voor het organiseren van schoolsportdagen door externe organisaties tot uiterlijk 18.00 uur
(inclusief leegmaken infrastructuur)
- 20,00 euro per uur voor de volledige zaal
- 10,00 euro per uur voor de piste
- 10,00 euro per uur voor de kaatsbaan
- 10,00 euro per uur voor polyvalente zaal beneden
- 10,00 euro per uur voor polyvalente zaal boven (judozaal of turnzaal)
Artikel 5
Een retributie van 75 euro wordt aangerekend aan individuele personen en aan verenigingen die:
- het sportmateriaal niet opbergen in de voorziene bergruimtes
- afval, flessen, blikken, e.d. achterlaten op of in de sportaccommodatie
- alcoholische dranken gebruiken in de kleedkamers van de sporthal
- bij verlies of beschadiging van een sleutel.
De vaststelling wordt gedaan door de verantwoordelijke van dienst in de sporthal, hij neemt er een
foto van. De retributie wordt op de factuur vermeld.
Bij niet betaling kan de toegang van de betreffende gebruikers tot de sportinfrastructuur geweigerd
worden.

De thuispartij wordt als verantwoordelijke beschouwd.
Artikel 6
Voor gebruikers van buiten Ninove en niet-erkende verenigingen worden de tarieven verhoogd met
100 %.
Artikel 7
Stadsdiensten en de door de stad officieel erkende beheersorganen, adviesraden (alsook hun
eventuele werk- of themagroepen) en dorpsraden worden vrijgesteld van de retributie voor
activiteiten die kaderen binnen hun normale werking.
Artikel 8
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
Artikel 9
De bepalingen, opgenomen in het huishoudelijk reglement, zijn eveneens van toepassing.
Artikel 10
Conform artikel 330 van het decreet lokaal bestuur, zal dit retributiereglement bekend gemaakt
worden op de web toepassing van stad Ninove en zal de toezichthoudende overheid op de hoogte
gebracht worden van deze bekendmaking.
Artikel 11
Dit reglement treedt in voege vanaf 1 augustus 2020.
Het retributiereglement van 16 december 2015 wordt vanaf dan opgeheven.

