Reglement

Den Hoogen Pad - Ticketprijzen gemeentelijke
programmatie seizoen 2020-2021
Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 april 2020
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 4 mei 2020

Juridische gronden
•
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
•
Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in
openbare zitting behandeld wordt.
•
Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden.
•
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.
•
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende
bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd:
2°
het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de
overtreding van die reglementen
14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies
en de voorwaarden ervan
•
Het reglement 'Den Hoogen Pad - ticketprijzen gemeentelijke programmatie', goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 27 april 2017.

Artikel 1:
De tarieven in dit reglement zijn van toepassing vanaf de gemeentelijke programmatie seizoen
2020-2021. Dit reglement vervangt vanaf dan het eerdere reglement van 27 april 2017.
Artikel 2:
De gemeenteraad besluit om de basisprijs van de voorstellingen binnen de avond- en
familieprogrammatie in Den Hoogen Pad, dit is de voorverkoopprijs, te berekenen aan de hand
van volgende formule:
Totale kostprijs voorstelling (zonder eventueel partagebedrag) gedeeld door 250 toeschouwers =
basisprijs. De minimumprijs bedraagt daarbij 14 euro en de maximumprijs 30 euro in
voorverkoop.
Op deze formule gelden volgende uitzonderingen:
• Indien er contractueel een bepaalde minimum- of maximumprijs wordt opgelegd, dan
worden de met de formule berekende prijzen indien nodig opgetrokken / aangepast tot
aan deze gevraagde prijzen.
• Voor voorstellingen waarbij het publieksaantal beperkt wordt tot 280 toeschouwers, wordt
de formule ‘Totale kostprijs (zonder eventueel partagebedrag) gedeeld door 180
toeschouwers = basisprijs’.
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Artikel 3:
De andere ticketformules voor de avond- en familieprogrammatie worden als volgt bepaald op
basis van de basisprijs (Artikel 1):
Aan de kassa
basisprijs + 3 euro
Klein abonnement
basisprijs – 1 euro
(KABO = 3 of 4 voorstellingen uit het aanbod)
65-plussers
basisprijs – 1 euro
Groot abonnement
basisprijs – 3 euro
(GABO = 5 of meer voorstellingen uit het aanbod)
-26-jarigen
basisprijs – 3 euro
Verenigingentarief
basisprijs – 4 euro (= aankoopprijs,
verkoopprijs is minimaal de GABO-prijs)
Artikel 4:
Voor lezingen binnen de avondprogrammatie geldt een basisprijs en aan de kassa-prijs van 12
euro en één kortingtarief van 10 euro (dit geldt voor KABO, GABO, 65-plussers, -26-jarigen en
verenigingentarief).
Artikel 5:
Bij de familievoorstelling(en) geldt de familiekaart:
• de ticketprijs voor (groot)ouders wordt berekend volgens Artikel 1 en 2.
• de eigen (klein)kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.
Artikel 6:
Bij voorstellingen op locatie in andere cultuurhuizen wordt de doorverkoopprijs vast gelegd in
afspraak met het andere cultuurhuis.
Artikel 7:
Voor de dagprogrammatie worden volgende prijzen vastgelegd:
• Schoolvoorstellingen:
• 5 euro per kleuter en leerling van het lager onderwijs
• 6 euro per leerling van het middelbaar onderwijs
• Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang
• Workshops gekoppeld aan familievoorstellingen:
• 5 euro per kleuter en leerling van het lager onderwijs
• 6 euro per leerling van het middelbaar onderwijs
• Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang
• Jeugdfilms vanaf september 2020: 3 euro per ticket.
Artikel 8:
Verkochte tickets voor avond- en familievoorstellingen en jeugdfilms worden niet terug betaald.
Uitzonderingen:
• Indien Gemeentebestuur Maldegem zich genoodzaakt ziet een voorstelling te annuleren,
dan worden de ticketkopers zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en terugbetaald.
• Indien Gemeentebestuur Maldegem zich genoodzaakt ziet een voorstelling te verplaatsen
naar een andere datum, dan worden de ticketkopers zo spoedig mogelijk op de hoogte
gebracht en blijft het ticket geldig. Wie op de nieuwe datum niet aanwezig kan zijn, krijgt
zijn ticket terug betaald.
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Bij schoolvoorstellingen geldt volgend principe:
• Indien een school een bevestigde inschrijving meer dan een maand voor de voorstelling
annuleert, dan wordt 50% van het bedrag aangerekend.
• Indien een school minder dan een maand op voorhand annuleert, dan wordt het volledige
bedrag aangerekend.
• Op de dag van de voorstelling respecteren we een marge tot 10% minder aanwezigen op
het opgegeven aantal leerlingen, omdat ze ziek of geldig afwezig kunnen zijn en moet er
bijgevolg voor hen geen ticket betaald worden. In de mate deze afwezigheid echter meer
dan 10% bedraagt, dan worden voor dat meer-percentage de tickets wél aangerekend.
• Indien Gemeentebestuur Maldegem zich genoodzaakt ziet een voorstelling te annuleren,
dan worden de ingeschreven scholen zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en
ontvangt de school geen factuur.
Eventuele extra bijkomende eigen kosten die al gemaakt werden door de school
(bijvoorbeeld inhuur bus), zijn niet de verantwoordelijkheid van Gemeentebestuur
Maldegem.
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