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Artikel 1 – Wat 
Het verrolbaar elektronisch scorebord met shotklokken 24/14” regel voor 
binnensportaccommodatie staat in voor de weergave van de score en de chrono voor 
wedstrijden van basketbal, volleybal, zaalvoetbal en handbal, hierna ‘elektronisch scorebord’ 
genoemd. 
 
Artikel 2 - Doel 
Het retributiereglement ‘elektronisch scorebord KA Vennebos’ heeft tot doel de retributies 
vast te leggen die zijn verschuldigd voor het gebruik van dit mobiel elektronisch scorebord 
door de gebruikers van de sporthal KA Vennebos. Voor alle verhuringen geldt dat het 
elektronisch scorebord enkel in de sporthal mag gebruikt worden en doorverhuren verboden 
is. 
 
Artikel 3 – Geldigheid 

• Looptijd 
Dit retributiereglement loopt van 1 januari 2019 tot de opening van de nieuwe sporthal. 

• Gebruikers sporthal KA Vennebos 
De ‘gebruikers van de sporthal’ werden vastgelegd in het gebruiksreglement KA 
Vennebos.  
Het gebruiksreglement van KA Vennebos maakt onlosmakelijk deel uit van het 
retributiereglement KA Vennebos. Het ‘retributiereglement elektronisch scorebord KA 
Vennebos’ is aanvullend op het bestaande retributiereglement KA Vennebos.  

 
Artikel 4 – Tarieven 

• Tarieven   
De onderstaande tarieven gelden per wedstrijd, ongeacht de duur van de wedstrijd.  
€4/wedstrijd  Het elektronisch scorebord 
€6/wedstrijd Het elektronisch scorebord én shotklokken 

• Korting op tarieven  
Er wordt geen korting gegeven op de tarieven. 

• Tarieven bepaling ondeelbaarheid 
Vanaf het moment dat het elektronisch scorebord wordt opgesteld, wordt het 
tarief/wedstrijd aangerekend.  
Bij een tijdige annulatie is er geen huur van het elektronisch scorebord verschuldigd. 

 
Artikel 5 - Aanvraag 
Voor het gebruik van het elektronisch scorebord dient voorafgaandelijk een schriftelijke 
aanvraag gedaan te worden aan de dienst sport en gezondheid en dit gebruik wordt samen 
met de wedstrijdkalender vastgelegd.   
 
Artikel 6 – Waarborg  
Er is geen waarborg verschuldigd voor het gebruik van het elektronisch scorebord. 
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Artikel 7 – Betaling retributie 
De verschuldigde retributie moet worden betaald na gebruik van het elektronisch scorebord 
en na het ontvangen van een verzoek tot betaling. De retributie moet gestort worden op een 
bankrekeningnummer op naam en voor rekening van het gemeentebestuur van Schilde. Het 
rekeningnummer zal op het betalingsformulier vermeld staan. De retributie ‘elektronisch 
scorebord’ wordt op de factuur van de huur van de sporthal vermeld.  
 
Artikel 8 – Annulering reservatie 
De annulering van de reservatie door de gebruiker moet minstens één uur voor de start van 
de wedstrijd worden doorgegeven per mail aan sport@schilde.be 
 
Artikel 9 – Schade 
Bij het vaststellen van schade worden de herstellingskosten van het defect integraal 
doorgerekend aan de laatste gebruiker of de veroorzaker van deze schade. 
 
Artikel 10 - Onderzoek 
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze 
verordening als definitief worden aanzien en aan een de hogere overheid worden 
toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht. 
 
 
Positief geadviseerd door de sportraad tijdens de raad van bestuur van … 
Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op … 
Goedgekeurd door de gemeenteraad van op … 
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