REDEVANCE D’OCCUPATION-CENTRE OMNISPORTS-SAISON 2019-2020
MET INGANG VAN 1.7.2018
ALLE TARIEVEN ZIJN 6% BTW INBEGREPEN
1. CLUBS
GROTE ZAAL 1 (zaalvoetbal, volleybal, badminton, basketbal,…)
Per bezettingsuur (alle sportdisciplines)
Week
½ zaal
Volledig zaal
Jetse Jongeren
7€
11,70 €

Zaterdag, zondag en feestdagen
½ zaal
Volledig zaal
8,20 €
15,20 €

Jettenaren

14 €

23,40 €

16,40 €

30,40 €

Basistarief

28 €

46,80 €

32,80 €

60,80 €

KLEINE ZAAL 2 (volleybal, basketbal, badminton, tafeltennis, gymnastiek,…)
Per bezettingsuur (alle sportdisciplines)
Week
Jetse Jongeren
7,60 €

Zaterdag, zondag en feestdagen
8,80 €

Jettenaren

15,20 €

17,60 €

Basistarief

30,40 €

35,20 €

ZAAL voor PSYCHOMOTORIEK
Per bezettingsuur
Week
Jetse Jongeren

Zaterdag, zondag en feestdagen
8,20 €

7€
Jettenaren

16,40 €
14 €

Basistarief

32,80 €
28 €

DANSZAAL
Per bezettingsuur
Jetse Jongeren

Week
7,60 €

Zaterdag, zondag en feestdagen
8,80 €

Jettenaren

15,20 €

17,60 €

Basistarief

30,40 €

35,20 €

GYMNASTIEKZAAL EN KLIMMUUR
Per bezettingsuur
Jetse Jongeren

Week
11,70 €

Zaterdag, zondag en feestdagen
15,20 €

Jettenaren

23,40 €

30,40 €

Basistarief

46,80 €

60,80 €

2. JETSE SCHOLEN
Volledige zaal

Forfait voor 1 uur/week per schooljaar
GROTE ZAAL 1 (zaalvoetbal, volleybal, badminton,
basketbal,…)
KLEINE ZAAL 2 (volleybal, basketbal, badminton, tafeltennis,
gymnast.,)
ZAAL voor PSYCHOMOTORIEK
DANSZAAL
ZAAL voor GYMNASTIEK EN KLIMMUUR
3. PARTICULIEREN
GROTE en KLEINE zaal (badminton)
1 badmintonterrein per 30’ bezetting
Jetse Jongeren

3,00 €

Jettenaren

6,00 €

Basistarief

9,00 €

351,00 €
228,00 €
210,00 €
228,00 €
351,00 €

½ zaal
210,00 €

4. PERSONEN MET EEN HANDICAP
Voordeeltarief voor personen met een handicap en. Tarief = Tarief voor Jetse Jongeren.
5. ANDERE (niet-Jetse Scholen, maatschappijen, niet-jetse verenigingen, enz…)
Tarief = Basistarief Clubs.

OMNISPORTCENTRUM ALLE ZALEN
Administratieve onkosten in geval van reservatie zonder bezetting – 25 € per bezettinguur met een
maximumbedrag van 50 €

Deze onkosten zullen toegepast worden

In geval van niet bezetting van een
sportinfrastructuur na reservatie ervan
Ter aanvulling van het te betalen tarief voor de
gereserveerde huur

Indien er een schriftelijke afzegging gebeurt bij de
dienst Sport ten laatste 1 week voor de voorziene
Deze onkosten zullen niet toegepast worden
bezettingsdatum

A. Algemeenheden
de bijdrage van de bezetting voor een volledig seizoen bevat de mogelijkheid tot het organiseren van
een activiteit in het omnisportcentrum (naargelang de bezettingsmogelijkheden) op voorwaarde dat
deze door het autonoom gemeentebedrijf zijn goedgekeurd en één van de volgde criteria
respecteren
I.
II.
III.

het betreft een activiteit die tot doelstelling heeft de sport voor jongeren te promoten.
Het betreft een activiteit die zich richt op het bevorderen van de sport voor mensen met
een handicap
Het betreft een club of een vereniging (tellende ten minste 2 ploegen en/of 50 leden) die
het volledig seizoen één van de zalen van het sportcomplex bezet.

in elk geval moet de vereniging of het organisme die de activiteit organiseert een club zijn die geniet
van het Jetse tarief of het tarief voor Jetse jongeren
B. Praktische modaliteiten die van toepassing zijn op de volgende verschillende tarieven
B. Modalités pratiques d'application des différents tarifs repris ci-dessus :

I.

II.

Principes
Voor elke infrastructuur wordt een basistarief (100%) bepaald in functie van de beoefende
sport.
Naast dit tarief, zijn er 2 andere soorten tarieven gecreëerd :
- het tarief Jettenaren (50 % van het basistarief)
- het tarief Jetse jongeren (25% van het basistarief)
Voorafgaande beschrijvingen:

a. Club : geheel van personen (minimum 10) waarvan de inschrijving in eenzelfde vereniging die
ze feitelijk, zonder winstoogmerk of onder welke juridische vorm ook is, ten alle tijde aan de
gemeentelijke diensten kan bewezen worden en waarvan ten minste één persoon de
verantwoordelijkheid op zich neemt en als zodanig bekend is door de gemeentelijke
diensten.
b. Tarief Jettenaren (= 50% van het basistarief)
In geval van individuelen, richt het zich tot de personen die in de gemeente wonen (op basis
van hun identiteitskaart. Voor de bezetting van de badmintonterreinen wordt het tarief
Jettenaren toegepast wanneer één van de gebruikers in Jette woont.
In geval van clubs zijn er twee mogelijkheden :




Ofwel zal de club moeten bewijzen dat meer dan 50 % van zijn actieve leden in Jette woont
en dit, door middel van lijsten uitgaande van zijn federatie of bij gebrek hiervan door middel
van fotokopieën van de identiteitskaarten van deze actieve leden (te weten deelnemende
leden, afgevaardigden of comitéleden).
Ofwel wordt dit tarief automatisch toegepast voor de clubs die sinds 5 jaar de Jetse
gemeentelijke sportinfrastructuren gebruiken.

Bovendien zal voor beide gevallen de zetel van de club zich moeten bevinden op het grondgebied
van de gemeente of één van de verantwoordelijke personen er wonen en de naam van de club
verplicht verwijzen naar de naam van de gemeente of één der wijken.
c. Tarief Jetse jongeren (= 25 % van het basistarief)
In geval van individuelen, richt het zich tot de jongeren van minder dan 18 jaar die in de
gemeente wonen (op basis van hun identiteitskaart). Voor de bezetting van de
badmintonterreinen, wordt het tarief Jetse jongeren toegepast wanneer één van de
gebruikers in Jette woont en minder dan 18 jaar telt.
Om te mogen genieten van het tarief Jetse jongeren, zal de club moeten bewijzen door
middel van lijsten uitgaande van zijn federatie of bij gebrek hiervan door middel van
fotokopieën van de identiteitskaarten van zijn actieve leden (te weten deelnemende leden,
afgevaardigden of comitéleden), dat de club :
· ofwel meer dan 50 % leden telt van minder dan 18 jaar en wonen te Jette en voor zover dat het
een club is die zich uitsluitend met jongeren bezig houdt;
· ofwel 50 % leden telt van minder dan 18 jaar en voor het geheel van de club 50 % leden die in Jette
wonen en voor zover hij 100 leden telt in alle secties samen; bijkomend moet de club kunnen
bewijzen dat hij de jongeren van minder dan 18 jaar een waardige omkadering kan bieden en dit
zowel op sportief als op moreel vlak.
d. Basistarief (= 100 %)
Het basistarief wordt toegepast in al de andere gevallen alsook in de gevallen beschreven
door de hierna vermelde toepassingsmodaliteiten.

C. Toepassingsmodaliteiten


Clubs :
Alle clubs moeten een dossier indienen bij het autonoom Gemeentebedrijf Jette evenals
een kopie van hun onderschreven verzekeringspolis “ Burgerlijke Aansprakelijkheid” ; het
dossier moet ten laatste ingediend worden op 31 oktober van ieder jaar. Bijkomend
zullen de clubs een overeenkomst moeten tekenen voorafgaand hun 1ste bezetting van
de sportinfrastructuur.
De bezettingsaanvraag zal slechts in aanmerking worden genomen indien dit dossier
volledig en binnen de voorziene termijn werd ingediend en de club in orde is met
eventuele voorgaande betalingen.
Indien het volledig dossier niet werd ingediend binnen de voorziene termijn, zal het
normaal tarief worden toegepast voor de tot dan gedane bezettingen en dit tot op het
moment dat het dossier effectief wordt ingediend. De toegang voor de club tot de
infrastructuren kan eveneens desgevallend door het college geweigerd worden.
De dienst Sport zal het geheel van elementen nazien die hem door de clubs worden
gegeven en zal het toe te passen tarief voorstellen aan het autonoom Gemeentebedrijf
Jette. Dit advies zal overgemaakt worden met al de bewijsstukken.
Het autonoom Gemeentebedrijf Jette zal binnen de maand na het indienen van het
dossier een beslissing nemen. Bij gebrek, zal de aanvraag zo aanvaard worden.

Controle
Het AGB zal één of meerdere functionarissen toelaten de gebruikers van de sportinstallaties te
controleren en dit volgens de regels dat het zal vaststellen. In geval van discrepantie, zal een
boete verschuldigd zijn. Ze zal gelijk zijn aan het verschil tussen het betaald tarief en het tarief
toepasselijk na de controle en dit, voor de maand van overtreding.
Bovendien, zal elke club die schuldig wordt bevonden van een overduidelijke fout (vervalsing van
het scheidsrechtersblad, poging tot het misleiden van de aangestelde functionaris; deze
opsomming kan uitgebreid worden en is niet beperkend) het normaal tarief dienen te betalen tot
op het einde van het lopend seizoen.
Bij herhaling, kan het AGB de toegang van de club tot de Jetse sportinfrastructuren weigeren.

