UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGING
VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANDEN
Zitting van 30 mei 2017
Aanwezig: Gino Debroux - voorzitter

Afwezig:

Alain Maes, Patrick Quintens, Ingrid Vanrutten, Yves Tilkens, Lore Fourie, Marc Richelle,
Saartje Ieven - raadsleden
Leon Ignoul - secretaris
Josseline Pansaerts, Kris Colsoul - raadsleden

PUNT 03 - TARIEFREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL EN ANDERE
INDOORSPORTINFRASTRUCTUUR EN OP DEELNAME AAN SPORTKAMPEN AANPASSING - GOEDKEURING
DE RAAD VAN BESTUUR,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2009 betreffende de oprichting van het
Autonoom Gemeentebedrijf Landen (AGB Landen) en goedkeuring van de statuten;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Landen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 26 mei 2009 en zoals gewijzigd en gecoördineerd bij
gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2014;
Gelet op de (gecoördineerde) beheersovereenkomst van 03 november 2014 tussen de stad
Landen en het AGB Landen; Gelet op het tariefreglement voor het gebruik van de sporthal
en andere indoorinfrastructuur en op de deelname aan sportkampen, zoals laatst aangepast
en goedgekeurd door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Landen in
zitting van 20 december 2016;
Gelet op het besluit van het directiecomité van 08 december 2016 tot goedkeuring van de
nieuwe overeenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Landen en scholengroep 11
betreffende het gebruik van de sportinfrastructuur van de verschillende scholenvestigingen
op het grondgebied van Landen;
Overwegende dat de tarieven voor het gebruik van sporthal D’Hek nog dateren van toen er
geen sanitaire voorzieningen waren;
Overwegende dat daarom voorgesteld wordt om de tarieven voor het gebruik van sporthal
D’Hek gelijk te stellen met deze van de sporthal;
Overwegende dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om een paar onjuistheden in §
7 van het reglement aan te passen;
Overwegende dat er tevens een § 12 wordt toegevoegd voor de administratiekosten bij de
terugbetaling van sportlessen om welke reden ook;
Op voorstel van het directiecomité van 23 februari 2017,
Gehoord het lid van de raad van bestuur, Saartje Ieven, die voorstelt om de volgende
zinsnede toe te voegen aan artikel 1, § 12: “b) Er is evenwel geen administratiekost
verschuldigd, indien de opzegging gewettigd wordt door een medisch attest.”
Gehoord de voorzitter die hiermee instemt;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel. 1. Het hiernavolgende tariefreglement voor het gebruik van de sporthal en andere
indoorinfrastructuur en op de deelname aan sportkampen goed te keuren met ingang vanaf
heden:
TARIEFREGLEMENT
VOOR
HET
GEBRUIK
VAN
DE
SPORTHAL
EN
ANDERE
INDOORSPORTINFRASTRUCTUUR EN OP DE DEELNAME AAN SPORTKAMPEN
ARTIKEL 1. De tarieven worden vastgesteld als volgt:
§ 1. VERHUUR VAN DE GROTE ZAAL VAN DE SPORTHAL VOOR SPORTACTIVITEITEN, INCLUSIEF 6% BTW (*)
1. A. VERENIGINGEN EN ORGANISATIES MET ZETEL TE LANDEN:

verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen voor
sportactiviteiten van de jeugdafdeling
verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen voor
sportactiviteiten van de volwassenenafdeling
verenigingen zonder jeugdwerking, recreatiesportclubs, socioculturele verenigingen, andere verenigingen en inwoners van

ZONDER BUFFET

MET BUFFET

TARIEVEN/UUR

TARIEVEN/UUR

7,00

11,00

11,00

15,00

11,00

15,00

Landen
scholen

8,00

12,00

verenigingen van de derde leeftijd

9,00

13,00

TARIEVEN/DAG

TARIEVEN/DAG

70,00

110,00

110,00

150,00

verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen voor
organisatie van sporttornooien
verenigingen zonder jeugdwerking, recreatiesportclubs, socioculturele verenigingen, andere verenigingen voor organisatie van
sporttornooien
1. B. VERENIGINGEN EN ORGANISATIES MET ZETEL BUITEN LANDEN:
ZONDER
BUFFET

MET BUFFET

TARIEVEN/UUR TARIEVEN/UUR

scholen

17,50

22,50

sportverenigingen en andere verenigingen

17,50

22,50

niet inwoners van Landen

17,50

22,50

§ 2. VERHUUR KLEINE ZAAL VAN DE SPORTHAL, ZOWEL VOOR SPORT ALS VOOR ANDERE ACTIVITEITEN, INCLUSIEF
6% BTW
2. A. VERENIGINGEN EN ORGANISATIES MET ZETEL TE LANDEN:

verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen, voor de
jeugdafdeling
verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen, voor de
volwassenenafdeling
Inwoners van Landen

ZONDER BUFFET

MET BUFFET

TARIEVEN/UUR

TARIEVEN/UUR

3,50

7,00

4,50

8,00

6,00

-

ZONDER BUFFET

MET BUFFET

TARIEVEN/UUR

TARIEVEN/UUR

2. B. VERENIGINGEN EN ORGANISATIES MET ZETEL BUITEN LANDEN:

verenigingen met of zonder jeugdwerking

9,00

11,00

niet-inwoners van Landen, uitsluitend voor sportactiviteiten

9,00

-

de

de

(*) De sporthal kan voortaan door sportclubs ook gedeeld gebruikt worden (bijv. 1/3 door X en 2/3 door Y of
de
½ de door X en 1/2 door Y). Dit kan enkel na onderling overleg en onder de voorwaarde dat de volledige
sporthal alsnog in gebruik genomen wordt. Het tarief wordt dan verhoudingsgewijs berekend.

§ 3. VERHUUR VAN DE SPORTHAL VOOR CULTURELE ACTIVITEITEN, INCLUSIEF 6% BTW

verenigingen met zetel te Landen, op de dag van de activiteit
verenigingen met zetel buiten Landen, op de dag van de
activiteit
dag van de voorbereiding of de opruiming
halvering van het tarief indien:
 bij de voorbereiding de zaal pas beschikbaar is
vanaf 16.00 uur
 bij de opruiming de zaal terug gebruiksklaar is om
12.00 uur

ZONDER BUFFET

MET BUFFET

TARIEVEN/DAG

TARIEVEN/DAG

-

175,00

-

250,00

-

100,00

§ 4. VERHUUR VAN DE SPORTHAL VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN, ZOWEL VOOR VERENIGINGEN MET ZETEL IN
ALS BUITEN L ANDEN, INCLUSIEF 6% BTW
ZONDER BUFFET

MET BUFFET

TARIEVEN/DAG

TARIEVEN/DAG

weekdag

-

225,00

zaterdag of zondag

-

350,00

dag van voorbereiding of opruiming (*)
(*) halvering van het tarief indien:
 bij voorbereiding de zaal pas beschikbaar is vanaf
16.00 uur
 bij opruiming de zaal terug gebruiksklaar is om
12.00 uur

-

100,00

§ 5. Verhuur van de stedelijke indoorsportinfrastructuur aan de stedelijke diensten, inclusief 6%
BTW
ZONDER BUFFET

MET BUFFET

TARIEVEN/DAG

TARIEVEN/DAG

aan culturele, toeristische, sport- of andere organisaties van
de stedelijke diensten

0,00

0,00

§ 6. VERHUUR VAN DE SPORTINFRASTRUCTUUR VAN CAMPUS D’HEK UITSLUITEND VOOR SPORTACTIVITEITEN VAN
VERENIGINGEN EN ORGANISATIES MET ZETEL TE LANDEN, INCLUSIEF 6% BTW
ZONDER
BUFFET

MET BUFFET

TARIEF/UUR

TARIEF/UUR

verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen voor
sportactiviteiten van de jeugdafdeling
verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen voor
sportactiviteiten van de volwassenenafdeling
verenigingen zonder jeugdwerking, recreatiesportclubs, socioculturele verenigingen, andere verenigingen en inwoners van Landen
scholen

verenigingen met jeugdwerking en jeugdverenigingen voor organisatie
van sporttornooien
verenigingen zonder jeugdwerking, recreatiesportclubs, socioculturele verenigingen, andere verenigingen, voor organisatie van
sporttornooien

7,00

-

11,00

-

11,00

-

8,00

-

ZONDER
BUFFET

MET BUFFET

TARIEF/DAG

TARIEF/DAG

70,00

-

110,00

de

(*) De sportinfrastructuur van de Campus D’Hek kan door sportclubs ook gedeeld gebruikt worden. (Bijv. 1/3 door X
de
de
de
en 2/3 door Y of 1/2 door X en 1/2 door Y). Dit kan enkel na onderling overleg en onder de voorwaarde dat de
volledige sporthal alsnog in gebruik genomen wordt. Het tarief wordt dan verhoudingsgewijs berekend.

§ 7. TARIEVEN SPORTKAMPEN EN SPORT/SPELKAMP
TARIEVEN/DAG
sport/spelkamp tijdens sluiting Stekelbees:
10,00
volledige dag (*)
Kleutersportkamp: volledige dag
14,00
klassieke sporten: volledige dag
14,00
specifieke sportkampen met speciale
20,00
uitrusting met of zonder verplaatsing
circustechnieken
15,00
opvang vóór en na de sportkampen
3,00
(*) vanaf tweede kind uit hetzelfde gezin: 8,00 EUR/dag

ADMINISTRATIEKOST/INSCHRIJVING

/
/
10,00
10,00
10,00
/

DEFINITIES:
 KLASSIEKE SPORTEN: alle traditionele sporten waarbij geen extra kosten aan verbonden zijn zoals zwemmen,
atletiek, basketbal, volleybal, voetbal, ….;
 SPECIFIEKE SPORTEN: sporten die niet ressorteren onder de klassieke sporten zoals raften, muurklimmen,
laserschieten, paintball, quadrijden, …;
 SPECIFIEKE SPORTEN MET SPECIALE UITRUSTING OF MATERIAAL: paardrijden, spinning, snowboarden, surfen, …;

§ 8. TARIEVEN VOOR GEORGANISEERDE SPORTLESSEN/-ACTIVITEITEN, INCLUSIEF 21% BTW
TARIEVEN PER
10 LESSENKAART JAARABONNEMENT,
LES/ACTIVITEIT
MAX. 1X/WEEK
ZWEMLES
LANDENAAR – NIET LANDENAAR
(a) kinderen tot 6 jaar
4,00 – 4,50
40,00 – 45,00
(b) jongeren van 6 tot 18 jaar
4,50 – 5,00
45,00 – 50,00
(c)
volwassenen
5,00 – 5,50
50,00 – 55,00

(vanaf 18 jaar)
(d) senioren (vanaf 55 jaar)
ZUMBA

(a)
(b)
(a)
(b)

YOGA
volwassenen
senioren
AQUAFITNESS
volwassenen
senioren
LINEDANCE SENIOREN

3,75 – 4,00

37,50 – 40,00

6,00 – 6,50

45,00 – 50,00
40,00 – 45,00
37,50 – 40,00

5,00 – 5,50
3,75 – 4,00

50,00 – 55,00
37,50 – 40,00

3,75 – 4,00

37,50 – 40,00

6,00 – 6,50

60,00 – 65,00(*)

SPINNING
SENIORENSPORTDAG
(a) voorinschrijving
(b) inschrijving op de sportdag zelf

150,00 – 200,00

5,00 – 6,50
7,00 – 7,50

(*) afhankelijk van het aantal lessen (bij 11 lessen betaalt u 66,00/71,50 EUR; bij 12 lessen betaalt u 72,00/78,00
EUR; …)

§ 9. TARIEVEN VOOR VERHUUR VAN SPORTMATERIAAL, INCLUSIEF 21% BTW
TARIEVEN PER DAGACTIVITEIT

spinningfiets
airtrack [opblaasbare

WAARBORG

5,00/fiets
25,00

250,00
250,00

25,00

50,00

tumblingbaan of verend
luchtkussen]

klein sportmateriaal

VOORWAARDEN
1. De fietsen en de airtrack worden enkel verhuurd aan andere openbare besturen, aan de Landense scholen en aan
Landense verenigingen.
2. De Landense scholen zijn vrijgesteld van het betalen van het voormelde tarief wanneer zij de spinningfietsen in de
sporthal gebruiken voor organisaties die deel uitmaken van het lessenpakket.
3. Openbare besturen en verenigingen die materiaal willen huren, moeten zelf instaan voor het afhalen en
terugbrengen van de materialen. De tijdstippen hiervan worden op voorhand afgesproken.
4. Klein sportmateriaal wordt enkel verhuurd voor gebruik in de sporthal.

§ 10. TARIEVEN VOOR VERHUUR VAN EEN SPINNINGLOKAAL, INCLUSIEF 6% BTW
TARIEVEN PER UUR

spinninglokaal

11,00

VOORWAARDEN
1. Het spinninglokaal wordt enkel verhuurd aan erkende Landense verenigingen.
2. Het spinninglokaal wordt enkel verhuurd voor spinninglessen.
3. Bij grote organisaties wordt het spinninglokaal als geheel van de sporthal beschouwd; dit lokaal kan enkel gebruikt
worden als extra kleedkamer/opslagruimte en niet als extra cafetariaruimte!!!

§ 11. TARIEVEN VOOR GEBRUIK DOUCHES/KLEEDKAMER ZONDER HUUR ZAAL, INCLUSIEF 6% BTW
TARIEVEN PER KEER

douche/kleedkamer

5,00

§ 12. ADMINISTRATIEKOST BIJ ANNULATIE SPORTLESSEN EN -KAMPEN
a) Bij volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de deelnameprijs wordt steeds een standaardtarief
van 2,50 EUR afgehouden ter dekking van de gemaakte administratiekosten.
b) Er is evenwel geen administratiekost verschuldigd, indien de opzegging gewettigd wordt door een
medisch attest.
OMSCHRIJVING VAN DE BEGRIPPEN:
 VERENIGING MET JEUGDWERKING: zijn die verenigingen die proportionele subsidies krijgen zoals vastgesteld in het
subsidiereglement voor sportverenigingen.
 LES OF ACTIVITEIT = de maximale duur bedraagt 1 uur

ARTIKEL 2. Bij gebruik van het buffet van de sporthal wordt er bovenop de kostprijs van de
consumptiegoederen 15% dienst aangerekend door het AGB Landen.
De exploitatie van het buffet wordt toegestaan voor:
i. competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, tornooien en andere belangrijke sportactiviteiten die als
dusdanig worden erkend;
ii. culturele activiteiten, commerciële activiteiten en andere belangrijke manifestaties die als
dusdanig worden erkend.
De exploitatie van het buffet wordt niet toegestaan voor individuele gebruikers.

ARTIKEL 3. Het aanwezige sportmateriaal, tafels, stoelen, tribunes, enz… , met inbegrip van de
geluidsinstallatie worden gratis ter beschikking gesteld.
ARTIKEL 4. Het gebruik van de bijzondere lichtinstallatie is slechts toegestaan op voorwaarde dat de
oprichting en de bediening ervan door of onder toezicht van bevoegd stadspersoneel gebeurt.
ARTIKEL 5. De gebruiker van de sporthal of van de andere indoorsportinfrastructuur is aansprakelijk voor
alle schade die aan het gebouw of aan het beschikbaar gestelde materiaal zou zijn aangebracht. Deze
schade wordt door het toezichthoudende personeel vastgesteld in een verslag en overhandigd aan het
directiecomité van het AGB Landen. Het AGB Landen zal de schade herstellen of laten herstellen en de
kosten verhalen op de gebruiker.
ARTIKEL 6. Van de in artikel 1 vermelde tarieven zijn vrijgesteld:
i. de stedelijke dienst Vrije Tijd, afdeling Sport, voor organisaties ter promotie van de sport en voor
jubileumvieringen van de eigen sportinfrastructuur;
ii. de door de stad Landen erkende adviesraden voor activiteiten die zij zelf organiseren en die
beantwoorden aan hun statutaire doelstellingen;
iii. de Landense onderwijsinstellingen voor activiteiten die zij zelf organiseren in het kader van het
verplichte lessenpakket;
iv. de organisatoren van een benefietavond (maximaal tweemaal per jaar) mits:
(a) een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek gericht wordt aan het directiecomité van het AGB
Landen;
(b) de netto-opbrengst integraal naar een liefdadig werk gaat en onder voorwaarde dat het
directiecomité van het AGB Landen hierop controle kan uitoefenen;
v. de organisatoren van culturele en sportmanifestaties indien de stad Landen of het AGB Landen
uitdrukkelijk medeorganisator is;
vi. de organisatoren van een manifestatie ter promotie van sport voor de jeugd, met uitsluiting van:
(a) een manifestatie met commercieel karakter;
(b) een manifestatie in competitief verband;
vii. de personeelsleden van de stad Landen, doch uitsluitend tijdens de uren bepaald door het
directiecomité van het AGB Landen;
ARTIKEL 7. Voorrangsregeling voor verhuur van de indoorsportinfrastructuur:
i. de stedelijke dienst Vrije Tijd, afdeling Sport;
ii. andere stedelijke diensten en de door de stad Landen erkende adviesraden;
iii. sportverenigingen van Landen met competitie;
iv. sportverenigingen van Landen zonder competitie;
v. andere verenigingen van Landen voor sportactiviteiten;
vi. andere verenigingen van Landen voor andere activiteiten;
vii. inwoners van Landen;
viii. verenigingen buiten Landen;
ix. niet-inwoners van Landen.
Bij discussie over deze voorrangsregeling, beslist het directiecomité van het AGB Landen, op voorstel van
de stedelijke dienst Vrije Tijd, afdeling Sport.
Zodra de kalender van de sportactiviteiten vastligt, kan deze enkel nog gewijzigd worden door het
directiecomité, na advies van de dienst Vrije Tijd, afdeling Sport.
ARTIKEL 8. De toegang is verschuldigd door de aanvrager en wordt aangerekend door het AGB Landen
door middel van een factuur.
ARTIKEL 9. Bij gebrek aan betaling in der minne zullen de toegangsgelden burgerrechtelijk ingevorderd
worden bij de territoriaal bevoegde rechtbank.
ARTIKEL 10. Het directiecomité van het AGB Landen kan het gebruik van de sportinfrastructuur weigeren
aan wanbetalers.
ARTIKEL 11. Voor de sleutel(s) van de sporthal zal een waarborg van 20,00 EUR worden gevraagd, deze
waarborg wordt terugbetaald bij afgifte van de sleutel(s).
ARTIKEL 12. Voor alle niet in dit besluit voorziene gevallen beslist het directiecomité van het AGB Landen,
na advies van de stedelijke dienst Vrije Tijd, afdeling Sport en van de sportraad.

Art. 2. Al de voorgaande reglementen betreffende deze aangelegenheid op te heffen met ingang
van heden.
Namens de raad van bestuur:

Leon IGNOUL
secretaris

Gino DEBROUX
voorzitter

