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Stadsbestuur Waregem 

Gemeenteplein 2 8790 Waregem 

 

 

 

 

I. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Soorten gebruikers 

 

1.1. De individuele gebruiker  

 

Individuele sporters in het zwembad, op de joggingpistes,… 

 

1.2. Scholen 

 

Schoolfederaties worden gelijkgesteld met scholen (met uitzondering van het zwembad). Er 

wordt geen onderscheid gemaakt of een schoolsportactiviteit tijdens of na de lestijden 

plaatsvindt. 

 

1.3. Waregemse competitieve of recreatieve sportgroepen 

 

 Door de Waregemse sportraad erkende clubs en verenigingen met minstens 8 actieve leden.  

 Minstens de helft van de actieve leden moet in Waregem wonen. 

 De club of vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse of Belgische federatie/ 

bond. Afhankelijk van hun aansluiting bij de federatie als competitie dan wel als 

recreatieclub worden ze in dit tariefreglement aanzien als competitieclub of als 

recreatieclub. 

 

1.4. Andere groepen  

 

Alle andere hierboven niet vermelde groepen.  

 

Artikel 2. Een terrein  

 

De plaats die nodig is om een bepaalde sport te beoefenen. 

 

reglement 

Retributiereglement voor het gebruik van stedelijke sportaccommodaties 

 Gemeenteraad 4 oktober 2016 



  

Retributiereglement stedelijke sportaccommodaties - versie 4 oktober 2016 

 

  p 2 

Artikel 3. Soorten accommodaties 

 

Volgende accommodaties vallen onder dit tariefreglement: 

 Alle accommodaties en infrastructuren beheerd door de vzw Sportbeheer Waregem 

 Stedelijke schoolsportzalen na de lestijden  

 Het stedelijk Jeugdcentrum 

 Externe accommodaties die door vzw Sportbeheer Waregem worden afgehuurd voor clubs - 

vzw Sportbeheer Waregem beslist om externe zalen al dan niet af te huren bij gebrek aan 

ruimte in andere locaties. 

 

Artikel 4. Soorten activiteiten  

 

Het stadsbestuur ondersteunt maximaal het verenigingsleven door de zeer gunstige tarieven voor de 

normale activiteiten van de vereniging. 

 

4.1  Normale activiteiten 

 

 Trainingen tijdens de vastgelegde trainingsuren 

 Wedstrijden binnen de competitiekalender (met inbegrip van bekerwedstrijden) 

 Oefenwedstrijden tijdens de trainingsuren 

4.2 Bijkomende activiteiten van een competitieclub  

Deze worden aangerekend aan het tarief van een recreatieve groep. 

Bijkomende activiteiten zijn o.a.: 

 Tornooien en stages 

 Activiteiten van en voor leden die niet aangesloten zijn bij de federatie van  de club 

 Activiteiten voor de leden die niet deelnemen aan de competitie 

 Activiteiten (uitgezonderd wedstrijden binnen de competitiekalender) waarop een 

andere vereniging wordt uitgenodigd om te sporten  

 Outdoor activiteiten die omwille van weersomstandigheden indoor plaatsvinden 

 … 

 

Deze tarieven gelden vanaf de voorbereidingsperiode van de competitie tot het einde van de 

competitie (laatste competitiewedstrijd).  

Alle activiteiten na de competitie zijn bijkomende activiteiten en worden gerekend aan het 

tarief recreatie. 

 

4.3 Bijkomende activiteiten van een recreatieve groep worden aangerekend aan het tarief van 

een andere groep. 

 

Bijkomende activiteiten zijn o.a.:  

 Activiteiten waarop een andere groep wordt uitgenodigd om mee te sporten 

 Activiteiten waarvoor de deelnemers een aanzienlijke bijdrage moeten betalen 

 … 

 

Artikel 5. Lestijd 

 

Een lestijd voor het middelbaar onderwijs bestaat uit max. 35 minuten. Voor het lager onderwijs en 

het kleuteronderwijs is dit max. 45 minuten. 

 

Artikel 6. Gezin 

 

Een gezinsabonnement kan uitsluitend toegekend worden aan gezinsleden die op één en hetzelfde 

adres gedomicilieerd zijn. Uitzonderingen Uitzondering hierop kan toegestaan worden voor nieuw 

samengestelde gezinnen indien een officiële akte van co-ouderschap of akte van recht op 

persoonlijk contactkan worden voorgelegd. 
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Artikel 7. Doorrekenen kosten  

 

Voor het ter beschikking stellen van bepaalde diensten kunnen de kosten doorgerekend worden aan 

de gebruiker. 

 

Enkele voorbeelden:  

 Energiekosten van de cafétaria’s die aan een vereniging toevertrouwd zijn 

 Bijkomende of ongewone wensen van de gebruiker 

 Materiaal- en personeelskosten ter voorbereiding of opruiming van manifestaties 

 Energie- en personeelskosten voor het ter beschikking stellen van kleedkamers 

 Verlichting bij wedstrijden en trainingen 

 … 

 

Artikel 8. Waarborg 

 

Elke gebruikersgroep (onder 1.3 en 1.4) betaalt bij het begin van het seizoen een waarborg van 

15 euro. Verenigingen met meerdere ploegen betalen een waarborg per ploeg. 

 

De waarborg kan onmiddellijk ingehouden worden bij inbreuken   

Enkele voorbeelden: 

 Gebruik van niet-gereserveerde accommodatie 

 Het niet-gebruiken van gereserveerde accommodatie 

 Nalatigheden bij het gebruik van de accommodatie 

 … 

 

De gebruikers worden schriftelijk op de hoogte gebracht bij het intrekken van de waarborg. 

Binnen de maand na de schriftelijke verwittiging moet een nieuwe waarborg gestort worden. De 

waarborgen worden overgezet naar het volgende seizoen indien de ploeg actief blijft. Bij 

ontbinding van een ploeg wordt de waarborg teruggestort. 

 

Artikel 9. Sancties 

 

Schoolgroepen die gebruik maken van een accommodatie dienen geen waarborg te betalen. Wel 

zal hen een directe geldelijke sanctie aangerekend worden bij niet vooraf verwittigen van het 

niet gebruiken van gereserveerde accommodatie. Deze sanctie is gelijk aan het verschuldigde 

huurbedrag voor de gereserveerde accommodatie. 

 

Artikel 10. Betwisting 

 

Over het tarief of de toepassing van het tariefreglement in gevallen die niet duidelijk voorzien zijn 

in dit reglement wordt beslist door:  

 

 Het College van Burgemeester en Schepenen voor de schoolsportaccommodaties en 

accommodaties die niet in het beheer zijn van de vzw Sportbeheer Waregem 

 De Raad van Bestuur van vzw Sportbeheer Waregem voor accommodaties die beheerd worden 

door vzw Sportbeheer Waregem 
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II. Tarieven 

A. Zwembad 

Voor het zwembad wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Waregem. 

Voor de niet-inwoners geldt het normale tarief. De inwoners van Waregem krijgen een 

reductietarief. Deze wordt telkens tussen haakjes weergegeven. 

 

Individuele ticketten  

 

 Baby’s en kleuters (0 tot en met 5 jaar) 

Dagticket 1.5 euro (1.25 euro) 

10 beurtenkaart 13.5 euro (11.25 euro) 

 

 Vanaf 6 jaar 

Dagticket 4.5 euro (4 euro) 

10-beurtenkaart 40.5 euro (36 euro) 

 

 55+ dagticket 2.5 euro (2 euro) 

Op vertoon identiteitskaart 

 

 Personen met een handicap 2.5 euro (2 euro) 

Op vertoon pasje: af te halen op de sportdienst 

 

 Begeleider persoon met een handicap 

Op vertoon pasje 2.5 euro (2 euro) 

 

De beurtenkaarten blijven 2 jaar geldig.  

 

Groepstarief 

 

 Waregemse groepen 2 euro 

Verenigingen aangesloten bij een erkende Waregemse adviesraad 

minstens 15 zwemmers 

 

Dit gunsttarief kan door de kassiers enkel worden toegepast indien een controlebon voor de 

activiteit aan de kassa ligt. Zo’n bon kan bekomen worden mits eenvoudige reservatie minstens 

3 dagen vooraf op de sportdienst tijdens de openingstijden van de sportdienst.  

 

 Andere groepen 

vanaf 15 personen 3 euro  

 

Abonnementen  

 

 Gezin 

1 jaar  200 euro (175 euro) 

 

 Individueel 

1 jaar  150 euro (125 euro) 

 

Per abonnementskaart wordt een waarborg van 4.5 euro gevraagd. Deze waarborg wordt 

terugbetaald wanneer de kaarten ingediend worden na het verstrijken van de abonnementstermijn.  

 

Abonnementskaarten worden eenmaal aangekocht, nooit terugbetaald. 
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Misbruiken individuele ticketten en abonnementen 

Misbruiken die worden vastgesteld worden als volgt gesanctioneerd: 

 Gebruik van een vreemde abonnementskaart wordt bij een eerste vaststelling gesanctioneerd 

met intrekking van de betrokken kaart voor minimaal 2 maand 

 Gebruik van een vreemde abonnementskaart wordt bij een tweede vaststelling gesanctioneerd 

met definitieve intrekking van de betrokken kaart 

 Gebruik van een foutieve 10-beurtenkaart (volwassene maakt gebruik van kaart kind of 55+ 

kaart) wordt gesanctioneerd met intrekking van de resterende beurten op de kaart. 

 

Prikacties op geregelde tijdstippen zullen deze misbruiken controleren 

 

Scholen 

Voor het lesprogramma lichamelijke opvoeding gelden volgende tarieven 

 

 Zwemonderwijs basisscholen en kleuterscholen Waregem (dotatie stadsbestuur) 

individuele tarief  0.8 euro / leerling 

 

 Zwemonderwijs basisscholen en kleuterscholen buiten Waregem  

individuele tarief  1.2 euro / leerling  

 

 Zwemonderwijs secundaire scholen binnen en buiten Waregem 

individuele tarief  1.2 euro / leerling  

 

Competitieclubs ( waterpolo- / zwem- / triatlonclub) 

 training en officiële wedstrijden 1.5 euro / uur  

 

Voor de toegang van clubzwemmers in het zwembad worden clubkaarten aangemaakt. Het aantal 

kaarten dat gemaakt wordt, wordt bepaald in overleg met de club.  

De club betaalt een waarborg van 4.5 euro per gemaakte kaart. De waarborg wordt na het indienen 

van de clubkaarten na het seizoen teruggestort aan de betreffende club. 

  

Somival 

Deze club krijgt op zaterdagmorgen van 9.00u. tot 10.00u. het zwembad ter beschikking. 

Deze club wordt volledig vrijgesteld van het vastgestelde huurtarief. 
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B. Atletiek 

 

Competitieclubs 

 Training of wedstrijd 1.5 euro / uur 

 

Recreatieclubs 

 Training 4.5  euro / uur 

 

Scholen 15 euro / uur 

 

Andere groepen  15  euro / uur  

 

C. Openluchtcentra 

 

TARIEVEN PER TERREIN       

 

Competitieclubs  

 Training of wedstrijd (kalender) 1.5 euro / uur 

 

 Bijkomende activiteiten tarief recreatief  

   

Recreatieclubs 

 Training  4.5  euro / uur 

 

Scholen  15 euro / uur 

 

Andere groepen 15 euro / uur 

 

D. Sporthallen 

 

TARIEVEN PER TERREIN 

 

Competitieclubs  

 Training of wedstrijd (kalender) 1.5 euro / uur 

 

 Bijkomende activiteiten tarief recreatief  

   

Recreatieclubs 

 Training 4.5  euro / uur 

 

Scholen 15 euro / uur 

 

Andere groepen  15 euro / uur 
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E. Specifieke sportaccommodaties 

 

a. Hoofdterrein sportstadium centrum 

 

Omvat: 

 het hoofdterrein: voetbalveld zelf; 

 de spelerskleedkamers en het spelershome; 

 de hoofdtribune met business-seats; 

 het restaurant en de aanpalende keuken; 

 de overige accommodaties: het secretariaat (boven naast restaurant), de tribune kant 

vijver, de cafetaria in de hoofdtribune (beneden), de cafetaria’s in de tribune kant 

vijver (boven en beneden), drankverkooppunt onder het scorebord, het waslokaal in de 

tribune kant vijver. 

 

Deze accommodatie is voorbehouden aan SV Zulte Waregem enkel en alleen tijdens de 

thuiswedstrijden van het eerste elftal. 

Buiten deze wedstrijden behoudt vzw Sportbeheer Waregem de totale uitbating van deze 

accommodatie, met uitzondering van de spelerskleedkamers, het spelershome, het 

secretariaat (boven naast restaurant) en het waslokaal in de tribune kant vijver. Deze 

specifieke ruimten staan ook buiten deze wedstrijden ter beschikking van SV Zulte Waregem 

Alle aanvragen voor het gebruik van overige accommodaties gebeurt bij vzw Sportbeheer 

Waregem. 

 

De vergoeding door SV Zulte Waregem te betalen is afhankelijk van de afdeling waarin 

gespeeld wordt: 

 

 Derde nationale of lager : 7.500 euro /  per seizoen  

 Tweede nationale afdeling :  12.500 euro /  per seizoen 

 Eerste nationale afdeling:  20.000 euro /  per seizoen  

   

Deze vergoeding dekt alle kosten uitgezonderd energie 

 

b. Mirakelstadion 

 

Omvat: 

 Het hoofdterrein: voetbalveld zelf; 

 De spelerskleedkamers 

 De hoofdtribune en de tribune bezoekers 

 De cafetaria en aanpalende vipruimte 

 De overige accommodaties : de diverse hob-units EHBO, cafetaria bezoekers, toiletten 

bezoekers,  CP, vergaderruimte, receptie, bijkomende toiletten, loketten,…  

 

Deze accommodatie is voorbehouden aan KSV Racing Waregem enkel en alleen tijdens de 

thuiswedstrijden van het eerste elftal. Buiten deze wedstrijden behoudt vzw Sportbeheer 

Waregem de totale uitbating van deze accommodatie. Alle aanvragen voor het gebruik van 

overige accommodaties gebeurt bij vzw Sportbeheer Waregem. 

 

De vergoeding door KSV Racing te betalen is afhankelijk van de afdeling waarin gespeeld 

wordt : 

 vierde nationale : 1.500 euro / per seizoen 

 derde nationale:  3.750 euro / per seizoen 

 tweede nationale afdeling:  6.250 euro / per seizoen 

   

Deze vergoeding dekt alle kosten (uitgezonderd energie vanaf tweede nationale afdeling). 
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c. Boulodroom centrum      

 

Competitieclubs 1.5 euro / uur 

 

Recreatieclubs 3 euro / uur 

  

Scholen 15 euro/ uur 

 

Andere groepen 15 euro / uur 

 

d. Boogschietstand centrum 

 

Handboogschutters Waregem 1.5  euro / uur 

 

Andere groepen 

 exclusief  verplichte begeleiding 15 euro / uur 

 begeleiding in overeenkomst met de club 

 

e. Schietstand Beveren-Leie 

 

Schietclub St. Hubertusschutters: 1.5 euro / uur 

 

Andere groepen 

exclusief verplichte begeleiding 150 euro / halve dag 

   250 euro / dag 

begeleiding in overeenkomst met de club  

 

f. Tennisterreinen   

 

Tennisclubs 

Tennisterrein in gemalen baksteen 125 euro / jaar 

Tennisterrein in asfalt 250 euro / jaar 

 

Andere groepen  

 exclusief begeleiding 

 Per terrein 15 euro / uur 

 

g. Andere specifieke accommodaties 

 

Hondendressuur 1.5 euro / uur 

 

Visvijver sportstadion 250 euro / jaar 

 

h. Onderverhuren  

 

Het onderverhuren van accommodaties door clubs is op geen enkel moment toegestaan en kan 

beboet worden met een sanctie die gelijk staat aan vijf maal de huur van de accommodatie. 

Uitzonderingen zijn  

 individuele reservaties van tennisterreinen 

 reservaties voor de hondendressuur 

 reservaties voor de visvijver 
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i. Verhuur aan basisscholen 

Alle stedelijke sportinfrastructuur wordt éénmaal per schooljaar gratis ter beschikking gesteld 

van de Waregemse basisscholen ter gelegenheid van occasionele gebruiken (vb. 

schoolsportdagen). Iedere dergelijke aanvraag moet evenwel eerst voorgelegd worden aan het 

college van burgemeester en schepenen.  

F. Organisatie van niet-sportmanifestaties of van sportmanifestaties waarvoor de accommodatie 

niet geschikt is 

Dit betreft openluchtcentra en sporthallen met uitzondering van de cafetaria 

 

De aanvraag wordt beoordeeld door 

 Het College van Burgemeester en Schepenen voor schoolsportaccommodaties en de 

accommodaties van het hoofdvoetbalterrein op het sportstadion 

 De raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem voor de andere accommodaties die beheerd 

worden door vzw Sportbeheer waregem 

 

Niet-sportmanifestaties kunnen in principe enkel buiten de competitieperiode toegestaan worden. 

 

De schoolsportzalen kunnen daarvan afwijken (cfr. Reglement schoolinfrastructuur) 

 

Huur  

 Waregemse competitieve of recreatieve sportgroepen 100 euro / dag 

 Andere groepen 200 euro / dag  

 

Met volgende coëfficiënt voor volgende locaties: 

 SH Desselgem x 1,5 

 SH Beveren x 1,5 

 SH Centrum x 2 

 OLC Centrum x 2 

 OLC Desselgem x 1,5 

 OLC Racing x 1,5 

 OLC Beveren x 1,5 

 OLC Vijve x 1,5 

 Boulodroom x 1 

 

Kosten kunnen afzonderlijk worden aangerekend. 

 

Voorbeeld van kosten:  

 Energiekosten  

 Drankverkoop 

 Plaatsen van vloerbescherming 

 Opkuis 

 … 

 

Het betalen van een waarborg, gelijk aan de huurprijs, is vereist. 
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G. Gebruik/ huur cafetaria behorende bij de sportaccommodaties 

 

a. Vaste gebruikers: 

 

Er is een forfaitaire jaarvergoeding voor de ter beschikking gestelde investeringen: 

Deze vergoeding is bedoeld voor verenigingen die een seizoen lang kunnen beschikken over 

een cafetaria, waar zij drank kunnen verkopen tijdens hun competitieactiviteiten 

 

Basisvergoeding:       

 Gebouw 300  euro 

 

De basisvergoeding wordt toegepast voor volgende cafetaria 

 Boulodroom 

 SH Beveren 

 Schietstand Beveren 

 OLC Beveren 

 OLC Desselgem 

 OLC Sint-Eloois-Vijve 

 OLC Centrum tennis 

 Blokhut stadion Waregem 

   

Een veelvoud van de basisvergoeding wordt toegepast voor volgende cafetaria : 

 

 OLC Centrum uitbreiding x 04  

 OLC Racing  x 02 

 

b. Occasionele gebruikers: 

 

Er is een forfaitaire vergoeding voor occasioneel gebruik: 

 Competitieclubs of recreatieclubs 25 euro / dag 

 Andere groepen  75 euro / dag 

     

Deze occasionele gebruiken kunnen enkel plaatsvinden voor activiteiten die direct verband 

houden met een sportactiviteit of die georganiseerd worden door of voor een sportclub van 

Waregem. Dit kan bovendien uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vzw 

Sportbeheer Waregem. vzw Sportbeheer Waregem beoordeelt of een activiteit hiervoor in 

aanmerking komt.  

Activiteiten die niet met sportbeoefening of een sportclub gerelateerd worden, kunnen 

geenszins plaatsvinden in de cafetaria behorende tot de stedelijke sportaccommodaties.  

 

Uitzondering hierop zijn de cafetaria gelegen in het Regenboogstadion waar ook andere socio-

culturele verenigingen of organisaties hun organisatie kunnen laten doorgaan tegen dezelfde 

kostprijs 

 

De club die de betreffende accommodatie huurt is verantwoordelijk voor de navolging van dit 

reglement. Inbreuken op dit reglement zullen aan de verantwoordelijke club aangerekend 

worden met een geldelijke sanctie van 250 euro per overtreding en per dag. 

 

Onderverhuring is op geen enkel moment toegestaan. 
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H. Recuperatie van kosten  

 

a. Gebruik van kleedkamers, zonder gebruik van sportterrein 

 Per kleedkamer 5  euro / uur 

De douches zijn daarbij steeds inbegrepen. 

De gebruiker ruimt zelf de kleedkamer op na gebruik.  

 

b. Gebruik van vergaderlokaal of leslokaal 

 Per lokaal 5 euro / uur  

De gebruiker ruimt zelf het lokaal op na gebruik. 

Vrijstelling van huur voor vaste gebruikers van de accommodatie 

Reservatie bij de sportdienst verplicht 

 

c. Verlichting van sportterreinen voor wedstrijden en niet sportmanifestaties 

 Hoofdterrein stadion A:  

 60 euro / uur volledige verlichting 

 Andere terreinen:  

 6.5 euro / uur volledige verlichting 

 

  

 

  


