Reglement

Retributiereglement sporthal De Berken
Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2014 , gewijzigd door de gemeenteraad op 29 juni 2017
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 10 juli 2017

Artikel 1 – Algemene bepalingen
§1 – Toepassingsgebied
Dit retributiereglement is vanaf de datum van bekendmaking op volgende gemeentelijke
gebouwen van toepassing:
A. Sporthal Van Cauteren, Bloemestraat, 9990 Maldegem:
• Grote zaal
• Kleedkamers
B. Sporthal De Berken, Kleit, 9990 Maldegem;
• Grote zaal
• Kleedkamers
§2 – Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Instellingen en diensten:
• een instelling: een privaatrechterlijke organisatie met het oog op dienstverlening (die
vooral volksontwikkelingsprogramma’s aanbiedt aan personen, groepen of organisaties.
De deelneming gebeurt op basis van vrijwilligheid, zonder vereiste lidmaatschap, telkens
voor de duur van een welbepaald programma).
• een dienst: een gespecialiseerde organisatie die begeleiding en ondersteuning geeft in
het voor haar vooropgestelde werkingsgebied (bv. sport) op basis van haar doelstellingen
en door middel van het ter beschikking stellen van informatie, advies, documentatie,
educatieve programma’s en producten, publicaties, materialen, technieken of uitrusting.
Verenigingen: groeperingen met rechten en plichten door de wet erkend, gevormd door een
aaneensluiting van personen.
Privépersoon: persoon, die individueel en onafhankelijk van een vereniging, instelling of dienst
handelt.
Commerciële activiteiten: Activiteiten, die georganiseerd worden binnen het kader van
handelspraktijken of met de bedoeling winst te maken en activiteiten die niet inherent zijn aan de
werking van een organisator.
Organisator/gebruiker: de natuurlijke persoon, minimum 18 jaar oud, of rechtspersoon die
aansprakelijk is voor de aangegane verbintenis na ondertekening van het aanvraagformulier.
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Artikel 2 – Tarieven
§1 – Standaardtarieven:
§1 – 1. De gebruikers zijn opgedeeld in:
Categorie 0: = gratis gebruik
• gemeentelijke diensten
Categorie 0 bis: = gratis gebruik
• Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Maldegem
• OCMW Maldegem
• Politie Maldegem
• HVZ Meetjesland
• Maldegemse adviesraden en beheersorganen
• Maldegemse dorpsraden
• De per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités
Categorie 1:
• door gemeentebestuur Maldegem erkende Maldegemse verenigingen
• scholen uit Maldegem
• kerkfabrieken uit Maldegem
Categorie 2:
• niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk in de gemeente
Maldegem
• verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar Maldegem deel
van uitmaakt
Categorie 3:
• verenigingen, scholen of diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Maldegem
Categorie 4:
• instellingen met winstoogmerk en privépersonen in de gemeente Maldegem
Categorie 5:
• instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem
§1 – 2. De basistarieven voor sporthal Van Cauteren en sporthal De Berken (art. 1, §1 A en
art. 1, §1 B) per uur in euro:
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§1 – 2.1 Organisatie van een socio-culturele activiteit kan enkel in sporthal De Berken en is
inclusief gebruik kleedkamers.
§1 – 3. Indexering
De hierboven vermelde tarieven zijn de basistarieven. Ze worden jaarlijks op 1 januari door het
schepencollege geïndexeerd volgens de formule:
basistarief x nieuwe index = geïndexeerd tarief
aanvangsindex
Aanvangsindex = gezondheidscijfer van oktober 2016.
Nieuwe index = gezondheidsindexcijfer van oktober voorafgaand aan 1 januari.
Het geïndexeerd tarief wordt afgerond als volgt:
Van 0 tot 0,99 euro : op dichtste veelvoud van 5 cent
Van 1 tot 19,99 euro : op dichtste veelvoud van 50 cent
Vanaf 20 euro : “ op één euro
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.
Het huurtarief dat wordt aangerekend, is het geïndexeerd tarief op het ogenblik van de aanvraag.
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§2 – Bijzondere tarieven:
§2 – 1. Eén keer in het jaar kunnen de erkende sportclubs, aangesloten bij de Maldegemse
sportraad, gratis gebruik maken van de sporthal De Berken voor de organisatie van een tornooi,
sportief evenement.
§2 – 2.1 Voor de wekelijkse trainingen/ wedstrijden wordt voor erkende sportclubs, aangesloten
bij de Maldegemse sportraad en voldoen aan hieronder opgesomde criteria, een korting
toegekend per uur voor jeugd:
A. 40% voor ½ zaal
B. 50% voor 1/1 zaal
§2 – 2.2 Een erkende Maldegemse sportclub dient te voldoen aan volgende criteria:
• beschikken over een jeugdwerking
• uitkomen in een reguliere erkende jeugdcompetitie
• een clubwerking kunnen aantonen
• aangesloten zijn bij de Maldegemse sportraad
• beschikken over gediplomeerde jeugdtrainers
• niet beschikken over eigen gemeentelijke accommodatie
§2 – 2.3 Bijzondere bepalingen:
• voor de gemeentelijke sportdienst geldt dit bijzonder jeugdtarief
• niet van toepassing op de indoor- en outdoorabonnementen tennis
• het bijzonder jeugdtarief is ook van toepassing voor de Maldegemse scholen,
Maldegemse jeugdverenigingen, Maldegemse seniorenverenigingen en verenigingen van
anders–validen
§2 – 3. Voor de Maldegemse erkende sportverenigingen (art. 2, §2 – 2.2) kunnen op basis van het
aantal gebruiksuren in sporthal Meos van het lopende kalenderjaar (1 januari – 31 december) van
de volgende reductie genieten :
• 10%
100 u - 150 u
• 20%
151 u - 250 u
• 30%
251 u - 500 u
• 40%
501 u - 750 u
• 50%
751 u - 1000 u
• 60%
1000 u - …
§2 – 4. Het jeugdtarief voor een indoorabonnement tennis is ook van toepassing voor
Maldegemse erkende sportverenigingen en bestemd voor trainingsessies voor jeugd gegeven
door gediplomeerde lesgevers.
§2 – 5. De activiteit ‘Bloed geven’ is gratis.
Artikel 3 – Reservatie en betaling
§1. Na ontvangst van het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier of na reservatie per
mail wordt de zaalaanvraag behandeld. De reservatie wordt maandelijks gefactureerd.
Artikel 4 – Waarborg
§1. Voor het gebruik van sporthal De Berken voor de organisatie van socio-culturele activiteiten
dient er een waarborg van 128 euro betaald te worden, minimum 5 dagen voor de activiteit.
§2. De waarborg dient op de sportdienst betaald te worden, cash of bancontact.
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§3. De waarborg wordt teruggestort na controle van de gebruikte accommodatie op schade,
onregelmatigheden, na vaststelling van de correcte opkuis en na betaling van de factuur voor het
drankverbruik.
§3. De waarborg dient als eerste schadeloosstelling. Is het bedrag van de herstellingskosten en/of
schadevergoedingen groter dan het bedrag van de waarborg, dan zal de invordering van het
saldo geschieden jegens de organisator die de aanvraag deed.
Artikel 5 – Annulatie
§1. Iedere annulatie moet steeds minimum 48u voor het gebruik aan de sportdienst gemeld
worden én ook altijd nog per mail bevestigd worden.
§2. Indien de gebruiker niet annuleert minimum 48u voor het gebruik én niet per mail, moet het
volledige huurtarief betaald worden.
Artikel 6 – Opkuis
§1. Bij extra schoonmaak door het gemeentepersoneel, zal hiertoe een vergoeding van 25,50
euro per begonnen uur per personeelslid worden aangerekend.
Artikel 7 – Invordering
De invordering van deze tarieven zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet door
middel van een dwangbevel.
Artikel 8
De gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om
wijzigingen aan het tarief vast te stellen.
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