
 
GEMEENTEBESTUUR 

WEVELGEM 

 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT SPORT  

(goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 

2013) 

 

 

Artikel 1. 

Het gemeentelijk retributiereglement sportaccommodatie vast te stellen als volgt: 

 

 

Retributiereglement sportaccommodatie 

 

Artikel 1: Sporthallen 

Onderstaande retributies zijn een prijs per uur en zijn van toepassing voor de beoefening van 

sportactiviteiten in de betreffende infrastructuur: 

 

a) Gewone sporthallen 

- Sporthallen Vlaschaard, Gullegem, Moorsele. 

- Worden als 1/3 SH beschouwd: Vanackerestraat, Wijnberg, Kolverikstraat, SPWE 1, SPWE 

2, VTI Gullegem, Nevenzalen van sporthal Gullegem en Moorsele, judozalen Gullegem en 

Moorsele alsook bovenlokaaltje sporthal Gullegem 

 
GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK / 

COMMERCIEEL 

 
1/3  SH 2/3 SH 3/3 SH 1/3 SH 2/3 SH 3/3 SH 

VOLWASSENEN  
 €4,00 €8,00  €12,00 €20,00 €25,00  €30,00 

JEUGD (-18)* 
 €2,00 €4,00  €6,00 €20,00 €25,00  €30,00 

* Alle sportverenigingen met gestructureerde jeugdwerking, erkend door de gemeentelijke 

sportraad, krijgen de aangevraagde sportaccommodaties, voor hun jeugdtrainingen en –

wedstrijden onder 18 jaar, kosteloos ter beschikking. Dit geldt ook voor de schoolse 

sportactiviteiten van de Wevelgemse scholen. 

 

b) Bijzondere sporthallen 

Evenementenhal de Schelp (Open Kleedruimte volgt tarifering 1/3 sporthal gewone 

sporthallen) 

 
 GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK / 

COMMERCIEEL 

 
1/2 SH 2/2 SH 1/2 SH 2/2 SH 

VOLWASSENEN    €6,00 €12,00 €20,00 €30,00 



JEUGD (-18)* 
€3,00 €6,00 €20,00 €30,00 

* Alle sportverenigingen met gestructureerde jeugdwerking, erkend door de gemeentelijke 

sportraad, krijgen de aangevraagde sportaccommodaties, voor hun jeugdtrainingen en –

wedstrijden onder 18 jaar, kosteloos ter beschikking. Dit geldt ook voor de schoolse 

sportactiviteiten van de Wevelgemse scholen. 

 

Turnzaal Porseleinhallen 

 
 GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK / 

COMMERCIEEL 

VOLWASSENEN  €12,00   €45,00 

JEUGD (-18)* 
€6,00 €45,00 

* Alle sportverenigingen met gestructureerde jeugdwerking, erkend door de gemeentelijke 

sportraad, krijgen de aangevraagde sportaccommodaties, voor hun jeugdtrainingen en –

wedstrijden onder 18 jaar, kosteloos ter beschikking. Dit geldt ook voor de schoolse 

sportactiviteiten van de Wevelgemse scholen. 

 

Artikel 2: Voetbalvelden en krachtbalvelden 

 

a) Vaste gebruikers 

- SV Wevelgem City betaalt voor het gebruik van de voetbalvelden sportcentrum Wevelgem 

een vaste retributie van € 2 000 per werkingsjaar. 

- KSV Moorsele betaalt voor het gebruik van de voetbalvelden sportcentrum Moorsele een 

vaste retributie van € 2 000 per werkingsjaar. 

- FC Gullegem betaalt voor het gebruik van de voetbalvelden sportcentrum Gullegem een 

vaste retributie van € 2 000 per werkingsjaar. 

 

b) Andere gebruikers 

Onderstaande retributies zijn een prijs per uur en zijn van toepassing voor de beoefening van 

sportactiviteiten in de betreffende infrastructuur. 

 

  GEMEENTELIJK NIET-GEMEENTELIJK 

VOLWASSENEN    €12,00 (voetbalveld) 

€6,00 (krachtbalveld) 

€20,00 (voetbalveld) 

€10,00 (krachtbalveld) 

JEUGD (-18) €6,00 (voetbalveld) 

€3,00 (krachtbalveld) 

€20,00 (voetbalveld) 

€10,00 (krachtbalveld) 

 

Artikel 3: Zwembad 

Voor de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk zwembad is volgende retributie 

verschuldigd: 

a) Tickets 

o Normaal tarief: € 2  



o Reductie tarief: € 1,5  

 - 18 

 Groep -18 vanaf 15 personen: € 1,25  

(1 begeleider per 15 personen gratis mee) 

 Personen met een beperking 

 Volwassen groep vanaf 15 personen 

o Scholen:  

 Gemeentelijk: € 0,50 per kind 

 Niet-gemeentelijk: € 0,75 per kind 

b) Abonnementen 

o Jaarlijks:  

 Individueel 

 Normaal Tarief: € 80  

 Reductie-tarief: € 70 (ook voor Wevelgemse 

zwemsportverenigingen) 

 - 18 

 Personen met een beperking 

 Familiaal: € 150  

o Halfjaarlijks: 

 Individueel: € 45  

 Familiaal: € 85  

o 10-beurtenkaart: 

 Normaal tarief: € 18  

 Reductie tarief: € 13,5  

 - 18 

 Personen met een beperking 

c) Individuele douches 

o € 1,5 per beurt 

o 10 beurtenkaart: €  13,5  

d) Bijzondere formules 

o Huur zwembaan tijdens openingsuren (en reguliere trainingsuren Wevelgemse 

zwemsportverenigingen) 

 Wevelgemse zwemsportvereniging met jeugdwerking 

 € 5 /baan/uur voor volwassenen 

 € 2,5 /baan/uur voor jeugd 

 Wevelgemse sportverenigingen zonder jeugdwerking 

 € 12 /baan/uur 

o Huur zwembad buiten openingsuren  

 Wevelgemse zwemsportvereniging met jeugdwerking 

 € 20 /uur (met eigen redders) 

 Andere Wevelgemse verenigingen 

 € 20 /uur  (met eigen redders) 

 € 40 /uur (met redder gemeente) 



 Niet-Wevelgemse verenigingen (geen vaste reservaties) 

 € 80 / uur (met redder gemeente) 

o + € 20 /uur per extra redder 

o Jaarlijks gratis zwemabonnement voor een bepaald geboortejaar (normaal 1
ste

 

leerjaar) begin van het sportseizoen.  

Artikel 4: Tennisterreinen 

Voor het gebruik van de tennisterreinen is volgende retributie verschuldigd: 

 

a) Spelers van 18 jaar en ouder:  € 25 /jaar 

b) Spelers jonger dan 18 jaar:  € 10 /jaar 

 

 

Artikel 5: Andere 

Voor het louter gebruik van een kleedkamer zonder zaalverhuur is volgende retributie van 

toepassing: 

a) jaarforfait Wevelgemse vereniging: € 250 /moment (= gebruik binnen een vastgestelde 

periode dat een maximale duur van 2 uur betreft) 

b) éénmalige aanvraag 

i. groep (vanaf 5 en max 20 personen):  € 12  

ii. individueel: 10-beurtenkaart aan € 13,5 

(Aanvraag en betaling beurtenkaart gebeurt op voorhand op de 

Sportdienst en wordt afgetekend door aanwezige toezichter. In functie 

van de beschikbaarheid). 

Artikel 2. 

De retributies vermeld in dit reglement worden ingevorderd door middel van een factuur.  

Deze factuur dient te worden betaald hetzij door overschrijving op de vermelde bankrekening 

van het gemeentebestuur, hetzij door storting in contanten in de gemeentekas. Met storting in 

contanten wordt gelijkgesteld de betaling via elektronische weg, zoals bancontact of 

gelijkaardige mogelijkheden. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de periode zoals vermeld op de factuur. 

Bij gebreke aan enige specifieke vermelding inzake de betalingstermijn, dient de retributie 

onmiddellijk te worden betaald.  

 

Bij gebrek aan minnelijke betaling wordt de retributie burgerrechtelijk, hetzij door middel van 

een dwangbevel, voorzien in artikel 94 van het gemeentedecreet, ingevorderd. 

Artikel 3. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

Artikel 4. 



Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014 en is van toepassing op elk gebruik van 

sportaccommodatie bedoeld in onderhavig reglement dat plaats vindt vanaf 1 juli 2014. 

Artikel 5. 

Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 
 


