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Artikel 1 

Voor een periode die start op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2023, wordt ten behoeve van 
de gemeente Schilde een retributie geheven op het gebruik van de turnzaal De Wonderwijzer. 
 

Artikel 2 

De vastgelegde retributies zijn verschuldigd door de daadwerkelijke gebruiker van de turnzaal. Enkel 
erkende verenigingen van de gemeente Schilde kunnen gebruik maken van de turnzaal De 
Wonderwijzer. 
 

Artikel 3 

3.1. Tarieven 
Het tarief wordt vastgelegd op € 2-  per uur. Elk begonnen uur wordt als een vol uur aangerekend.   
 
3.2. Definities 
Erkende verenigingen van Schilde zijn alle verenigingen die door het College van Burgemeester en 
Schepenen van Schilde zijn erkend, en een erkenningnummer kregen toegewezen. 
 
3.3. Korting op tarieven 
De erkende verenigingen die bij aanvang een ononderbroken gebruiksperiode hebben van minimaal 6 
maanden aan een frequentie van minimaal één uur per week hebben aangevraagd, hebben recht op 
een korting van 50% op de totale vergoeding. Deze korting wordt verrekend bij de facturatie.  Aan het 
gemeentebestuur betaalde facturen kunnen om geen enkele reden worden terugbetaald. 
 

Artikel 4 

Voor het gebruik van de turnzaal De Wonderwijzer dient voorafgaandelijk een schriftelijke aanvraag 
gedaan bij het gemeentebestuur conform het reglement.  
 

Artikel 5 

Het College van Burgemeester en Schepenen mag, in de gevallen waarin het dat wenselijk acht,  te 
allen tijde aan elke gebruiker van de turnzaal De Wonderwijzer de neerlegging van een borg eisen. Het 
bedrag van de borg mag in geen geval  € 250 overschrijden. 

 

Artikel 6 

De verschuldigde retributie moet worden betaald na gebruik van de turnzaal, en na het ontvangen van 
een verzoek tot betaling. De retributie moet gestort worden op een bankrekeningnummer op naam en 
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voor rekening van het gemeentebestuur van Schilde. Het rekeningnummer zal op het betalingsformulier 
vermeld staan. 
 

Artikel 7 

De annulering van de reservatie door de gebruiker moet zo vroeg mogelijk gebeuren. Ingeval van 
annulering van de gereserveerde uren moet er een vergoeding betaald worden. Bij annulering voor een 
periode van minder dan 2 maanden blijft de totale retributiesom verschuldigd.  
Iedere annulering voor een periode langer dan 2 maanden wordt voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. Zij beoordelen of er kan afgezien worden van de verschuldigde retributie 
wegens overmacht. 

Artikel 8 

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. 
 

Artikel 9 

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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