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De gemeenteraad,
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van 30 juni 2003 houdende de vaststelling van het reglement en de tarieven
van de stedelijke sportaccommodaties, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 23 mei 2016 en 20
februari 2017;
Gelet op het besluit van het schepencollege van 29 juni 2017 houdende de goedkeuring van het
ontwerpbesluit van het reglement en de tarieven van de stedelijke sportaccommodatie met de
bepalingen over de tarieven van het krachtbalveld;
Gelet op het nieuwe lokaal nabij de visvijvers in Groenhove;
Gelet op het nieuwe krachtbalterrein naast voetbalveld Wijnendale;
Overwegende dat het passend voorkomt voor deze accommodaties gebruiksreglementen en
tarieven op te nemen in het algemeen reglement voor stedelijke sportaccommodaties;

Gelet op het advies van het bestuur van de sportraad van 13 juni 2017;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

met eenparigheid

Artikel 1 - In hoofdstuk II - Reglement van inwendige orde, punt F voetbalveld Wijnendale wordt:
punt F voetbal- en krachtbalveld Wijnendale worden volgende artikels gewijzigd en of toegevoegd:
Art. 1 het voetbal- en het krachtbalveld Wijnendale is toegankelijk op de uren waarvoor het werd
gereserveerd
Art. 2 bij de huur van het terrein mag men automatisch ook gebruik maken van de kleedkamers
met douches en het EHBO-lokaal. Schoonmaak van deze ruimtes gebeurt door de gebruiker van
de accommodatie.
Art. 3 ongewijzigd

Art. 4 voetbalveld en krachtbalveld
-

-

-

-

-

Trainingen: trainingen kunnen georganiseerd owrden op het voetbalveld en het krachtbalveld
mits aanvraag . Overdreven trainingen op bepaalde stroken (bvb. doelgebied) met enkele
spelers afzonderlijk zijn niet toegelaten, dit om de grasmat te beschermen. De trainingen
moeten tijdig beëindigd worden.
Wedstrijden: op het voetbalveld kunnen wedstrijden van liefhebbersvoetbalploegen en andere
verenigingen georganiseerd worden. Op het krachtbalveld kunnen wedstrijden krachtbal
georganiseerd worden.
Bespeelbaarheid van de pleinen: bij wateroverlast, sneeuw e.d. mogen de pleinen niet bespeeld
worden. Principieel worden alle matchen voor liefhebbersploegen verboden, wanneer de
K.B.V.B. de matchen voor de eerste elftallen in West-Vlaanderen heeft afgelast. De sportdienst
heeft het recht om bij slechte staat van de terreinen alsnog matchen af te gelasten. In andere
gevallen oordeelt de officiële scheidsrechter.
Losse voetbaldoelen moeten bij gebruik verankerd worden in de grond en na gebruik
opgeborgen en vastgezet worden zodat ze niet ongewenst gebruikt kunnen worden en zodat er
geen gevaar is op kantelen.
Het niet opbergen van losse voetbaldoelen op de daartoe voorziene ruimte na trainingen en
wedstrijden zal beboet worden met € 5 per doel.

Art. 5 Kantine
1. Voorwerp: de kantine van het voetbal- en krachtbalveld Wijnendale is gelegen
langs de Baarsstraat 13 a te Torhout.
2. Bestemming en toegestane activiteiten: de kantine kan gebruikt worden door
verenigingen voor drankverkoop tijdens een sportactiviteit. De kantine wordt
niet verhuurd aan individuele personen noch voor private doeleinden.
3. Reservaties: eénmaal per jaar, in de aanloop naar het nieuwe voetbal- en
krachtbalseizoen, worden alle aanvragen voor gebruik van de kantine voor het
komende seizoen verzameld en wordt de kantine toegewezen. Bij meerdere
aanvragen voor eenzelfde datum, wordt toegewezen aan één van de clubs op
basis van onderstaande prioriteitenregel (a= hoogste voorrang, d laagste
voorrang).
a. Eenmalige grote evenementen, meetings, tornooien gericht op een ruimer
publiek dan alleen eigen clubleden georganiseerd door Torhoutse
sportverenigingen en organisaties van het stadsbestuur.
b. officiële competitiewedstrijden van sportclubs aangesloten bij een officiële
bond.
c. competitiewedstrijden van liefhebbersploegen, clubkampioenschappen van
recreatieve verenigingen
d. trainingen
Eens toegewezen, kunnen in de loop van het jaar alleen nog de openstaande
data aangevraagd worden. Wie dan eerst vraagt, eerst krijgt.
4. Tarieven: huur van de kantine is niet inbegrepen in de huurprijs van het voetbalof krachtbalveld.
De kantine wordt verhuurd per dagdeel (voormiddag, namiddag, avond). Eén
dagdeel is max. 4 uur. (tarieven en waarborg zie bijlage)
5. Waarborg: de gebruiker betaalt een waarborg. Kosten voor onvoldoende
schoonmaak, schade worden na de activiteit verrekend en afgehouden van de
waarborgsom. Indien de waarborg ontoereikend is, wordt een bijkomende
rekening opgemaakt. Bij niet betaling zal de waarborgsom aangesproken
worden en kan niet verder gebruik gemaakt worden van de kantine tot de
waarborg opnieuw is aangezuiverd.
6. Drankverkoop: de huurder moet zelf instaan voor de drankvoorziening en deze
bestellen bij de door het stadsbestuur opgegeven bierhandelaar. Op aanvraag
kan een ruimte toegewezen worden om de dranken te bewaren. Er is meubilair
en materiaal aanwezig in de kantine zoals omschreven in het huishoudelijke
reglement. Gebruik van dit materiaal en normaal gebruik van de
nutsvoorzieningen is inbegrepen in de huurprijs

Verantwoordelijkheden van de gebruiker: Plaatsbeschrijving: bij aanvang
van gebruik wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt met vermelding van
vastgestelde gebreken.

Verzekeringen: het stadsbestuur sloot brandverzekeringspolis af met
clausule afstand van verhaal en objectieve aansprakelijkheid bij brand en






ontploffing. De huurder dient zich te verzekeren tegen burgerlijke en
contractuele aansprakelijkheid – ingebruikname door derden.
Muziek: er is geen geluidsinstallatie voorzien in de kantine. Verenigingen
die zelf voorzien in een geluidsinstallatie dienen in te staan voor Sabam en
billijke vergoeding.
Het schenken van sterke dranken (alcoholgehalte hoger dan 13°) is niet
toegelaten.
Schoonmaak: door de gebruiker uit te voeren onmiddellijk aansluitend op
de gehuurde periode. De kantine en omgeving rond de kantine moet
volledig schoongemaakt worden door de gebruiker, klaar voor de volgende
gebruiker. De gebruiker dient zelf te voorzien in vuilniszakken. Indien
onvoldoende schoonmaak komt de stad schoonmaken en wordt hiervoor
een forfait van € 100 aangerekend + € 20/manuur extra vanaf 2de
werkuur

8. Veiligheidsvoorschriften:

Van de gebruiker wordt verwacht dat hij de accommodatie gebruikt als een
goede huisvader

Veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd:

De uitgangen/ nooduitgangen moeten ontsloten zijn, er mogen geen obstakels
voor de uitgangen staan

Blustoestellen moeten ten allen tijde duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven

Decoratie mag niet aangebracht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van
de beheerder. Licht ontvlambare materialen mogen niet gebruikt worden om de
zaal te decoreren (stro, papieren slingers, …)

Gasflessen en andere recipiënten met ontvlambare producten mogen niet
aanwezig zijn in het gebouw.

Maaltijden: het is niet toegestaan maaltijden te bereiden in de kantine. Het
opwarmen van kleine snacks in de microgolfoven kan wel
(pizzabroodjes enz.). Eet- en verkoopstanden plaatsen, mag alleen op de
aangeduide plaatsen en na schriftelijke toelating van het stadsbestuur en
na betaling van de retributie (zie huishoudelijk reglement).
Art. 6 Toegankelijkheid:
bij huur wordt een sleutelset afgehaald en nadien ook teruggebracht op de sportdienst. De
vereniging opent zelf en sluit zelf alles af. Zij gebruikt de lokalen en het terrein zoals een goede
huisvader. Dwz: alles wordt zorgvuldig afgesloten. Verlichting wordt onmiddellijk na gebruik
afgelegd, de verwarming wordt bij het verlaten van de accommodatie afgezet. Huurders die
regelmatig gebruik maken van het terrein (minstens tweewekelijks) kunnen de sleutels gedurende
het hele seizoen bijhouden en aan het eind van het seizoen terug afgeven aan de sportdienst

Art. 7 Het niet zorgvuldig afsluiten van de accommodatie (verlichting, verwarming, deuren sluiten)
zal beboet worden met €5 per keer. Het niet zorgvuldig schoonmaken van de kleedkamers wordt
beboet met een forfait van 50 euro.
Artikel 2 - In hoofdstuk II - Reglement van inwendige orde, wordt punt I Lokaal visvijvers
toegevoegd
Art. 1 Het lokaal nabij de visvijvers langs de Bosdreef in Groenhovebos wordt ter beschikking
gesteld aan verenigingen en kan gereserveerd worden via de sportdienst.
Art. 2 bestemming en toegestane activiteiten: de kantine kan gebruikt worden door verenigingen
voor drankverkoop tijdens activiteit van die vereniging. Dit lokaal wordt niet verhuurd aan
individuele personen, noch voor private doeleinden.
Art. 3 Reservaties: éénmaal per jaar, in de aanloop naar het nieuwe hengelseizoen, worden alle
aanvragen voor gebruik van de kantine voor het komend seizoen verzameld en toegewezen. Bij
meerdere aanvragen voor eenzelfde datum, wordt toegewezen aan één vereniging op basis van
onderstaande prioriteitenregel (a= hoogste prioriteit, c = laatste prioriteit)
a. Eenmalige grote evenementen, meetings, tornooien gericht op een ruimer publiek dan
alleen eigen clubleden georganiseerd door Torhoutse sportverenigingen en organisaties
van het stadsbestuur.
b. officiële competitiewedstrijden van de hengelvereniging aangesloten bij een officiële bond.
c. trainingen
Eens toegewezen, kunnen in de loop van het jaar alleen nog de openstaande data
aangevraagd worden. Wie dan eerst vraagt, eerst krijgt.
Art. 4 Tarieven: huur van het lokaal is apart bepaald en staat los van het gebruik van de visvijvers.
De kantine wordt verhuurd per dagdeel (voormiddag, namiddag, avond). Eén dagdeel is
max. 4 uur. (tarieven en waarborg zie bijlage)
Art. 5 Waarborg: de gebruiker betaalt een waarborg. Kosten voor onvoldoende schoonmaak,
schade worden na de activiteit verrekend en afgehouden van de waarborgsom. Indien de
waarborg ontoereikend is, wordt een bijkomende rekening opgemaakt. Bij niet betaling zal
de waarborgsom aangesproken worden en kan niet verder gebruik gemaakt worden van de
kantine tot de waarborg opnieuw is aangezuiverd.
Art. 6 Drankverkoop: de huurder moet zelf instaan voor de drankvoorziening. Op aanvraag kan een
ruimte toegewezen worden om de dranken te bewaren.
Art. 7 Er is meubilair en materiaal van de Lijnvissers Groenhove aanwezig in de kantine zoals
omschreven in het huishoudelijke reglement. Normaal gebruik van dit materiaal en normaal
gebruik van de nutsvoorzieningen is inbegrepen in de huurprijs
Art. 8 Verantwoordelijkheden van de gebruiker:
 Plaatsbeschrijving: bij aanvang van gebruik wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt met
vermelding van vastgestelde gebreken.
 Verzekeringen:
o stadsbestuur sloot brandverzekeringspolis af met clausule afstand van verhaal en objectieve
aansprakelijkheid bij brand en ontploffing.
o de huurder dient zich te verzekeren tegen burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid –
ingebruikname door derden.



•
•
•

Muziek:
Er is geen geluidsinstallatie voorzien in het lokaal. Verenigingen die zelf voorzien in een
geluidsinstallatie dienen in te staan voor Sabam en billijke vergoeding. Het schenken van
sterke dranken (alcoholgehalte hoger dan 13°) is niet toegelaten.
Schoonmaak:
Door de gebruiker uit te voeren onmiddellijk aansluitend op de gehuurde periode.
De kantine en omgeving rond de kantine moet volledig schoongemaakt worden door de
gebruiker, klaar voor de volgende gebruiker.
De gebruiker dient zelf te voorzien in vuilniszakken.

Art. 9 Veiligheidsvoorschriften:
Van de gebruiker wordt verwacht dat hij de accommodatie gebruikt als een goede huisvader
Veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd:
o De uitgangen/ nooduitgangen moeten ontsloten zijn, er mogen geen obstakels voor de
uitgangen staan
o Blustoestellen moeten ten allen tijde duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven o Decoratie mag
niet aangebracht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
Licht

ontvlambare materialen mogen niet gebruikt worden om de zaal te decoreren (stro, papieren
slingers, …)
o Gasflessen en andere recipiënten met ontvlambare producten mogen niet aanwezig zijn in het
gebouw
o Het is niet toegestaan maaltijden te bereiden in de kantine
Art. 10 Sancties
Bij niet-naleven van bovenstaande reglementen kan het beheersorgaan een verhuring weigeren
voor een periode van de twee volgende jaren. Het aanbrengen van schade aan de accommodatie
tijdens de periode van huur zal verhaald worden op de huurder
Artikel 5 - In het hoofdstuk 'Openingsuren en tarieven' van het besluit van 30 juni 2003 houdende
de vaststelling van het reglement en de tarieven van de stedelijke sportaccommodaties, zoals
laatst gewijzigd bij besluit van 20 februari 2017 worden de tarieven voor verhuur van het
krachtbalveld en voor de verhuur van het lokaal bij de visvijvers toegevoegd:

3 Openluchtsportvelden

Veld 1, 2, 3,
duiveltjesveld,
oefenveld
en
hoofdveld
Veldroom,
Verloren Kost,
voetbalveld
Wijnendale,
Krachtbalveld
Wijnendale,
Rozenveld
****
Bovengenoem
de
voetbalvelden
(met
uitzondering
van hoofdveld
Velodroom)
met
veldverlichting
*
Hoofdveld
Velodroom
met verlichting
Tennis 1, 2
Polyvalente
baan
Atletiekpiste
**
Werpersterrein
Werpersterrein
met verlichting
Staande wip
Multisportveld
exclusief
gebruik
met
reservatie
Multisportveld
excl gebr. met
reserv
en
verlichting
Vergaderlokaal
Velodroom
Bovenzaal
Velodroom
***
Bovenzaal
Velodroom
met
geluidsinstallat
ie
Receptielokaal
tribune
sportstadion

Cat 1

Cat 2 *****

Cat 3

Cat 4

Cat 5

Gratis

2 euro/uur

3 euro/uur

4 euro/uur

6 euro/uur

Gratis

3 euro/uur

4 euro/uur

5 euro/uur

6 euro/uur

gratis

4 euro/uur

5 euro/uur

6 euro/uur

8 euro/uur

Gratis
Gratis

3 euro/uur
2 euro/uur

4,5 euro/uur
3 euro/uur

6 euro/uur
4 euro/uur

9 euro/uur
6 euro/uur

Gratis

3 euro/uur

4,5 euro/uur

6 euro/uur

9 euro/uur

Gratis
Gratis

2 euro/uur
3 euro/uur

3 euro/uur
4 euro/uur

4 euro/uur
5 euro/uur

6 euro/uur
7 euro/uur

Gratis
Gratis

2 euro/uur
3 euro/uur

3 euro/uur
NVT

4 euro/uur
NVT

6 euro/uur
NVT

Gratis

4 euro/uur

NVT

NVT

NVT

Gratis

8
euro/dagdeel
12
euro/dagdeel

12
euro/dagdeel
18
euro/dagdeel

24
euro/dagdeel
36
euro/dagdeel

48
euro/dagdeel
72
euro/dagdeel

Gratis

4 euro /uur

5,5 euro/uur

10 euro/uur

19 euro/uur

Gratis

6
euro/dagdeel

9
euro/dagdeel

18
euro/dagdeel

36
euro/dagdeel

Gratis

* Verlichting openluchtaccommodaties: tarieven met verlichting: verlichting voor gebruik van
de velden na 17 uur wordt aangerekend van 15 september tot en met 31 maart. Van 1 april
tot 14 september wordt tarief zonder verlichting toegepast

** bij gemeenschappelijk gebruik door
betrokken clubs

meerdere clubs verdeling van de kostprijs tussen

*** Vergaderlokalen worden verhuur per dagdeel (1 dagdeel =max 4u). Bij huur van 3
dagdelen wordt een korting van 30% op de totale kostprijs gegeven.
Voor sportieve activiteiten kan een vergaderlokaal per huur gehuurd worden (uurtarief =
tarief per dagdeel/4).
Bij serveren maaltijden of gebruik bovenzaal als kantine (verkoop dranken): zie tarief
kantines
**** voetbalvelden worden niet aan individuele sporters verhuurd
***** Torhoutse Scholen betalen forfait voor huur per schooljaar voor vrij gebruik tijdens de
schooluren van de atletiekpiste, polyvalente baan, voetbalvelden 2, 3 en duiveltjesveld
(buiten inzaaiperiode) op basis van geraamd aantal gebruikte uren (vast te stellen op basis
van aantal klassen). Voor alle andere accommodaties reserveren en betalen de scholen
volgens huurtarieven zoals hierboven vermeld
Voor schoolsportdagen is aparte reservatie en huur noodzakelijk volgens tarieven vastgesteld
in de tabel

Sportkaart
(1 jaar geldig)
Dagsportkaart

Trainer
van
Torhoutse
outdoorclub
gratis

Inw Torhout Anderen
of leden van
Torh. sportcl.
10 euro
25 euro
0.5 euro

1,5 euro

4 Uitbating kantines
sporthal / sportstadion / voetbalveld Wijnendale / Rozenveld / Verloren Kost/
bovenzaal velodroom bij uitbating kantine of serveren maaltijden
kantine
Cat 1
voetbalveld
Wijnendale,
cafetaria
sporthal,
sportstadion,
businessclub,
bovenzaal
Velodroom
Dagtarief
Gratis
(volledige dag)
Tarief
per Gratis
dagdeel (max.
4
opeenvolgende
uren)

kantine
Cat 1
voetbalveld
verloren kost,
Dagtarief
Gratis
(volledige dag)
Tarief
per Gratis
dagdeel (max.
4
opeenvolgende
uren)

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

45 euro

66 euro

90 euro

132 euro

15 euro

22 euro

30 euro

44 euro

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

30 euro

45 euro

60 euro

90 euro

10 euro

15 euro

20 euro

30 euro

kantine
Cat 1
voetbalveld
Rozenveld,
kantine
visvijvers
Groenhove
Dagtarief
Gratis
(volledige dag)
per
dagdeel Gratis
(max.
4
opeenvolgende
uren)
5

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

18 euro/dag

27 euro/dag

36 euro/dag

54 euro/dag

12
euro/dagdeel

18
euro/dagdeel

6
euro 9
/dagdeel
euro/dagdeel

Gebruik technisch materiaal

Uitsluitend voor gebruik in de gehuurde sportaccommodatie. Niet in alle sportaccommodaties
beschikbaar. Voor gebruik elders dient men beroep te doen op de uitleendienst

7

Prijzen per dag

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

Mobiele geluidsinstallatie per set van 2
boxen met mengpaneel

Gratis

10 euro

10 euro

10 euro

10 euro

Draadloze microfoon (reservebatterijen
door de klant te voorzien)

Gratis

5 euro

5 euro

5 euro

5 euro

Complete
installatie
mengpaneel, 1 micro)

Gratis

25 euro

25 euro

25 euro

25 euro

(4

box,

1

Schoonmaak: lokalen die door de gebruiker zelf dienen te worden schoongemaakt, moeten na
gebruik klaar zijn voor de volgende gebruiker. Bij onvoldoende schoonmaak wordt een
forfaitaire oproepkost aangerekend van:




100 euro bij grote lokalen (bv. sporthal, de Mast)
75 euro bij middelgrote lokalen (bv. kantine)
50 euro bij kleine lokalen (bv. kleedkamer, leslokaal)

+ 25 euro per manuur vanaf het tweede uur.
De tarieven worden automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand mei in het
2de en 5de jaar van de legislatuur. De gewijzigde tarieven gaan telkens in op 1 augustus van dat
jaar en zijn onmiddellijk van toepassing ook op de reeds gemaakte reservaties. Bij indexering
worden de tarieven naar beneden afgerond tot op 0.10 euro. De basisindex is de
gezondheidsindex van de maand mei 2016.
Artikel 5 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 12 september 2017.
Artikel 6 - Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 11 september 2017.
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,
(get.) Tom Vandenberghe

De voorzitter,
(get.) Norbert De Cuyper
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De wnd. burgemeester,

