
10. SPORT 
 
 
10.1. Sportcentra 

Onderstaande retributies gelden bij gebruik van de stedelijke sportcentra. 

De retributies gelden ook voor de schoolsportinfrastructuur die door de Stad Kortrijk naschools 
gehuurd wordt, enkel in het geval dat het gebruik plaats vindt tijdens de uren die door de school aan 
de Stad Kortrijk toegewezen worden (uurrooster bepaald in de gebruiksovereenkomst tussen de 
school en Stad Kortrijk). 

 

A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en 
erkend door de Kortrijkse sportraad. vrijstelling 
 
De sportvereniging of organisatie in kwestie moet tevens verplicht erkend zijn door de Kortrijkse 
sportraad indien het om lange termijnreserveringen (seizoen) gaat (de aansluiting bij de sportraad 
houdt niet automatisch de erkenning in). De erkenning door de sportraad is uiteraard ook geldig voor 
losse reserveringen. 
 
Voor laattijdige annuleringen – de dag zelf of de dag vooraf – of gewoon niet opdagen – wordt voor de 
gereserveerde accommodatie een retributie aangerekend tegen het tarief 10.1 Sportcentra. E. 
Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten bovenvermelde categorieën 
vallen en niet- Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en scholen. 
 
 
 
B. Gebruik sportinfrastructuur door andere erkende Kortrijkse verenigingen met een duidelijk 
niet-commercieel karakter, en aangesloten bij één van de stedelijke adviesraden : Adviesraad 
voor personen met een handicap, Cultuurraad, OCMW Kortrijk 
Integratieraad, Jeugdraad, Noord-Zuidraad, Ouderenadviesraad. 

Van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen,  toegepaste tarifering 
tussen 8u00 en 18u00 gelijkgesteld met rubriek D 

op alle andere momenten vrijstelling 
 
Verenigingen die bij één van de bovengenoemde stedelijke adviesraden zijn aangesloten, kunnen 
enkel losse reserveringen doen van stedelijke sportaccommodaties, en onder volgende voorwaarden: 
er mag geen entreegeld aan eventuele toeschouwers gevraagd worden. Tevens is het vragen van een 
financiële bijdrage aan de deelnemers niet toegelaten. Lange termijn-reserveringen en periodieke 
reserveringen (wekelijks-maandelijks) zijn uitgesloten. Per aanvraag wordt uitsluitend één losse 
reservering toegestaan. Een volgende reservering kan pas nadat de vorige gereserveerde speeldatum 
voorbij is. 
 
Voor laattijdige annuleringen – de dag zelf of de dag vooraf – of gewoon niet opdagen – wordt voor de 
gereserveerde accommodatie een retributie aangerekend tegen het tarief 10.1 Sportcentra D. Gebruik 
sportinfrastructuur door Kortrijkse instellingen (inclusief instellingen voor personen met een handicap 
(dagcentra, bezigheidstehuizen) en jeugdzorg (dag- en opvangcentra, deeltijdse vorming). Overmacht 
valt buiten deze regeling. 
 
 
 
 
 
 



C. Gebruik sportinfrastructuur door Kortrijkse scholen van maandag tot vrijdag, uitgezonderd 
vakantie- en feestdagen, tussen 8.00 en 18.00 uur (vanaf september 2021: tot en met 31 
augustus 2021 gelden nog steeds de tarieven van 2020). 
 
 
-Voor een sporthal per uur   10,50 EUR 
 
- Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik van een sporthal per school of instelling  
door minstens twee scholen of instellingen per uur   5,50 EUR 
 
- Voor één squashzaal, sportcampus Lange Munte per uur   3,50 EUR 
 
- Voor een annexe sportzaal in een stedelijk sportcentrum per uur    7,00 EUR 
 
- Voor een cateringruimte  per dagdeel 50,00 EUR 
 
- Voor een voetbalveld per uur  13,00 EUR 
 
- Voor een kunstgrasveld per uur  22,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Marke per uur    6,50 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Wembley per uur   10,50 EUR 
 
- Voor een openluchttennisveld per uur    3,50 EUR 
 
- Beachvolleybalterrein SC Lange Munte per uur   7,00 EUR 
 
- Voor een grote vergaderzaal per uur  12,50 EUR 
 
- Voor een kleine vergaderzaal per uur  6,50 EUR 
 
- Voor een leslokaal (sportklassen) per uur  12,50 EUR 
 
- Voor recreatieve evenementenweide Lange Munte per uur 33,00 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide Lange Munte per uur 11,00 EUR 
 
- Outdoor sportterrein Mimosa per uur 7,00 EUR 
 
- Voor de fitnesszaal, sportcampus Lange Munte per uur 10,50 EUR 
 
- voor één kleed- en doucheruimte, zonder gebruik te maken per uur   3,50 EUR 
 van een in de retributielijst opgenomen sportaccommodatie,  
en binnen de normale openingstijden van het sportcentrum:  
 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier.  
Per reservering van een accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 
Deze retributies zijn van toepassing op alle activiteiten voor leerlingen, niet voor activiteiten van de 
docenten of personeel van de school/instelling. Activiteiten voor personeel valt onder categorie 10.1.E 
(Sportcentra - gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten bovenvermelde 
categorieën vallen en niet-Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en scholen). 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
Buiten de vermelde periode en tijdspanne wordt het gangbare tarief toegepast, bepaald in 10.1.E. 
(Sportcentra – gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten 



bovenvermelde categorieën vallen en niet-Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en 
scholen), tenzij het lidmaatschap van de sportraad of een andere stedelijke adviesraad bepalend is 
voor de tarifering. 
 
Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde school minder dan een uur tijdsverschil 
zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de betreffende school. 
 
Bij de opmaak van de uurroosters voor het nieuwe schooljaar wordt gewerkt met een gefaseerde 
aanvraag. Er zijn 3 aanvraagperiodes tegen wanneer een aanvraag kan ingediend worden: 1 juni, 
voorlaatste week augustus en het einde van de eerste schoolweek (exacte data worden ieder jaar 
door de sportdienst bepaald en gecommuniceerd naar de scholen toe). De aangevraagde reservaties 
worden, na overleg met de beheerder van het sportcentrum, vastgelegd in een voorlopig 
bezettingsrooster en naar de scholen gecommuniceerd. De aangevraagde reservaties kunnen niet 
meer geannuleerd worden en worden dus gefactureerd, tenzij een andere gebruiker deze uren 
inneemt. Alle niet gereserveerde uren worden nadien terug vrijgegeven. Weekreservaties worden 
prioritair behandeld. M.a.w. weekreservaties krijgen voorrang op 14-daagse- en lange/korte 
termijnreservaties. 
 
Andere reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 
 
Op woensdagnamiddag is het gebruik van sportaccommodatie door Kortrijkse scholen en instellingen 
gratis tussen 13u00 en 17u00. 
 
 
D. Gebruik sportinfrastructuur door Kortrijkse instellingen (inclusief instellingen voor 
personen met een handicap (dagcentra, bezigheidstehuizen) en jeugdzorg (dag- en 
opvangcentra, deeltijdse vorming)) van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen, tussen 
8.00 en 18.00 uur (vanaf september 2021: tot en met 31 augustus 2021 gelden nog steeds de 
tarieven van 2020). 
 
 
- Voor een sporthal per uur    9,50 EUR 
 
- Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik van een sporthal per instelling 5,00 EUR 
door minstens twee instellingen per uur  
 
- Voor één squashzaal, sportcampus Lange Munte per uur   3,00 EUR 
 
- Voor een annexe sportzaal in een stedelijk sportcentrum per uur    5,50 EUR 
 
- Voor een cateringruimte  per dagdeel 42,00 EUR 
 
- Voor een voetbalveld per uur   10,50 EUR 
 
- Voor een kunstgrasveld   per uur   20,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Marke per uur    5,50 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum Wembley per uur   9,00 EUR 
 
- Voor een openluchttennisveld per uur   3,00 EUR 
 
- Beachvolleybalterrein SC Lange Munte per uur  5,00 EUR 
 
- Voor een grote vergaderzaal per uur   10,50 EUR 
 
- Voor een kleine vergaderzaal per uur   5,50 EUR 
 
- Voor een leslokaal (sportklassen) per uur   10,50 EUR 



 
- Voor de fitnesszaal, sportcampus Lange Munte per uur   9,00 EUR 
 
- Voor recreatieve evenementenweide Lange Munte  per uur 26,00 EUR 
 
- Outdoor sportterrein Mimosa  per uur 6,50 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide Lange Munte  per uur 9,00 EUR 
 
- voor één kleed- en doucheruimte, zonder gebruik te maken  per uur 3,50 EUR 
 van een in de retributielijst opgenomen sportaccommodatie,  
en binnen de normale openingstijden van het sportcentrum:   
 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier.  
Per reservering van een accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 
Buiten de vermelde periode en tijdspanne wordt het gangbare tarief toegepast, bepaald in 10.1.E. 
(Sportcentra – gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten 
bovenvermelde categorieën vallen en niet-Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en 
scholen), tenzij het lidmaatschap van de sportraad of een andere stedelijke adviesraad bepalend is 
voor de tarifering. 
 
Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde instelling minder dan een uur 
tijdsverschil zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de betreffende 
instelling. 
 
Bij de opmaak van de uurroosters voor het nieuwe schooljaar wordt gewerkt met een gefaseerde 
aanvraag. Er zijn 3 aanvraagperiodes tegen wanneer een aanvraag kan ingediend worden: 1 juni, 
voorlaatste week augustus en het einde van de eerste schoolweek (exacte data worden ieder jaar 
door de sportdienst bepaald en gecommuniceerd naar de scholen toe). De aangevraagde reservaties 
worden, na overleg met de beheerder van het sportcentrum, vastgelegd in een voorlopig 
bezettingsrooster en naar de scholen gecommuniceerd. De aangevraagde reservaties kunnen niet 
meer geannuleerd worden en worden dus gefactureerd, tenzij een andere gebruiker deze uren 
inneemt. Alle niet gereserveerde uren worden nadien terug vrijgegeven. Weekreservaties worden 
prioritair behandeld. M.a.w. weekreservaties krijgen voorrang op 14-daagse- en lange/korte 
termijnreservaties. 
 
Andere reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 
 
Op woensdagnamiddag is het gebruik van sportaccommodatie door Kortrijkse instellingen voor 
personen met een handicap (dagcentra, bezigheidstehuizen) en jeugdzorg gratis tussen 13u00 en 
17u00. 
 
 
E. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen of groepen die buiten bovenvermelde 
categorieën vallen en niet- Kortrijkse sportverenigingen of groepen, instellingen en scholen  

 Weekdagen                   Zon-& 
 feestdagen 

 
- Voor een sporthal per uur   31,00 EUR 62,00 EUR 
 
- Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik per club  15,50 EUR  58,00 EUR 
van een sporthal instelling 
door minstens twee  of per 



sportverenigingen of –groepen, instellingen school/ 
of scholen  per uur   
 
- Voor zaal 1, sportcampus 
Lange Munte + gebruik tribune per uur 38,50 EUR 77,00 EUR 
 
- Voor een annexe sportzaal in een 
stedelijk sportcentrum per uur 23,50 EUR 57,00 EUR 
 
- Voor een cateringruimte per dagdeel 153,00 EUR 306,00 EUR 
 
- Voor een voetbalveld per uur  40,00 EUR 80,00 EUR 
 
- Voor een kunstgrasveld per uur  66,00 EUR 132,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum 
Marke  per uur 19,00 EUR 38,00 EUR 
 
- Voor een atletiekveld sportcentrum per uur  31,00 EUR 62,00 EUR 
Wembley 
 
- Voor een openluchttennisveld per uur  8,50 EUR 17,00 EUR 
 
- Beachvolleybalterrein SC Lange Munte per uur                 20,00 EUR                40,00 EUR 
 
- Voor één squashzaal, sportcampus 
Lange Munte per uur  8,50 EUR 17,00 EUR 
 
- Voor een grote vergaderzaal per uur 38,50 EUR 77,00 EUR 
 
- Voor een kleine vergaderzaal per uur 19,00 EUR 38,00 EUR 
 
- Voor een leslokaal (sportklassen) per uur 38,50 EUR 77,00 EUR 
 
- voor één kleed- en doucheruimte, zonder gebruik te maken         10,00 EUR                20,00 EUR 
 van een in de retributielijst opgenomen sportaccommodatie, 
en binnen de normale openingstijden van het sportcentrum:  
 
- Voor recreatieve evenementenweide SC Lange Munte per uur 100,00 EUR 200,00 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide per uur 33,00 EUR 66,00 EUR 
  SC Lange Munte 
 
- Voor evenementieel gebruik neventerreinen waardoor per uur 40,00 EUR 80,00 EUR 
  gebruik van een ander sportterrein niet meer mogelijk is 
  (prijs per sportterrein dat niet gebruikt kan worden) 
 
- Outdoor sportterrein Mimosa per uur  21,00 EUR  42,00 EUR 
 
- voor de fitnesszaal, Lange Munte per uur  31,00 EUR 62,00 EUR 
 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier.  
Per reservering van een accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 



Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde vereniging minder dan een uur 
tijdsverschil zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de betreffende 
vereniging. 
 
Wanneer het sportactiviteiten voor jongeren of mindervaliden betreft, wordt het tarief gehalveerd. 
 
Reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 
 
 
 
F. Gebruik van sporthallen voor sportvreemde manifestaties die buiten het  zaalsportseizoen 
(15/08-30/04) vallen :  

Per dag of een gedeelte ervan. 

- zaal 3, 4, 5 sportcampus Lange Munte  per zaal 3.850,00 EUR 
 
- zaal 1, 2 sportcampus Lange Munte per zaal 6400,00 EUR 
 
- andere sporthal  2.600,00 EUR 
 
- voor een cateringruimte  per dagdeel 1.300,00 EUR 
 

 
Tijdens het zaalsportseizoen (15/08-30/04) kunnen geen sportvreemde manifestaties georganiseerd 
worden in de sporthallen. 
 
 
G. Gebruik van externe sportaccommodaties van diverse scholen door Kortrijkse 
sportverenigingen, in het kader van gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de 
stad en diverse scholen door sportverenigingen en organisaties erkend 
door de Kortrijkse sportraad voor activiteiten die kaderen binnen de normale werking. 
 
Tijdens de contractueel bepaalde openingstijden vrijstelling 
 
Voor laattijdige annuleringen – de dag zelf of de dag vooraf – of gewoon niet opdagen – wordt voor de 
gereserveerde accommodatie een retributie aangerekend tegen het tarief 10.1 Sportcentra. C. 
Gebruik sportinfrastructuur door Kortrijkse Scholen en instellingen. Overmacht valt buiten deze 
regeling. 
 
 
H. Gebruik van sportaccommodaties van diverse scholen in het kader van 
gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de stad en diverse onderwijsinstellingen,  
door alle andere sportverenigingen of -groepen die buiten bovenvermelde categorie vallen, en 
met een duidelijk niet-commercieel karakter. 
 
Tijdens de contractueel bepaalde openingstijden 
 

Weekdagen                  Zon-& 
 feestdagen 

 
Per uur en per beschikbaar gestelde sportaccommodatie 32,00 EUR 64,00 EUR 
 
Voor gedeeld en gelijktijdig gebruik van een 
sporthal, door minstens twee sportverenigingen 
of -groepen : per club / per uur 19,00 EUR 38,00 EUR 
 
Reserveringen die geen twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volle prijs in rekening gebracht. 



I. Organisatie van sportactiviteiten, in de stedelijke sportcentra (met uitzondering van de 
sportaccommodaties in huur), waarvan de aanvraag uitgaat van de Provincie West-Vlaanderen 
of van de erkende Vlaamse Sportfederaties 

 
Weekdagen                  Zon-& 

 feestdagen  
 

 
- voor een sporthal : per uur 10,50 EUR 21,00 EUR 
 
- voor een annexe sportzaal : per uur 6,50 EUR 13,00 EUR 
 
- voor een cateringruimte : per dagdeel 50,00 EUR 100,00 EUR 
 
- voor één squashzaal : per uur 
( sportcampus Lange Munte)  3,50 EUR 7,00 EUR 
 
- voor een voetbalveld : per uur  13,00 EUR  26,00 EUR 
 
- voor een kunstgrasveld : per uur  22,00 EUR  44,00 EUR 
 
- voor een atletiekveld sportcentrum Marke : per uur 6,50 EUR 13,00 EUR 
 
- voor een atletiekveld sportcentrum Wembley : per uur  10,50 EUR 21,00 EUR 
 
- voor een openluchttennisveld : per uur  3,50 EUR 7,00 EUR 
 
- Beachvolleybalterrein SC Lange Munte              7,00 EUR                 14,00 EUR 
 
- voor een grote vergaderzaal : per uur 13,00 EUR 26,00 EUR 
 
- voor een kleine vergaderzaal : per uur 6,50 EUR 13,00 EUR 
 
- voor een leslokaal (sportklassen) : per uur 
(sportcampus Lange Munte) 13,00 EUR 26,00 EUR 
 
- voor de fitnesszaal, sportcampus Lange Munte : per uur  10,50 EUR 21,00 EUR 
 
- Voor recreatieve evenementenweide SC Lange Munte per uur 33,00 EUR 66,00 EUR 
 
- Per derde deel recreatieve evenementenweide per uur 11,00 EUR 22,00 EUR 
  SC Lange Munte 
 
- Outdoor sportterrein Mimosa. per uur  7,00 EUR  14,00 EUR 
 
 
De reservering van sportaccommodaties begint en eindigt op het kwartier. Per reservering van een 
accommodatie wordt minimaal één uur in rekening gebracht. 
 
Wanneer het betalen van de retributie via factuur geschiedt, geldt een minimum factuurbedrag van 
15,00 EUR. 
 
Wanneer tussen opeenvolgende reserveringen van eenzelfde school minder dan een uur tijdsverschil 
zit, dan wordt de periode tussen de reserveringen in ook gefactureerd aan de betreffende school. 
 
Reserveringen die géén twee dagen voor de betreffende activiteit geannuleerd worden, worden 
steeds voor de volledige prijs in rekening gebracht. 

Wanneer het sportactiviteiten voor jongeren of mindervaliden betreft, wordt het tarief gehalveerd. 
 



J. Organisatie van: stages, opleidingen of wedstrijden van (inter)nationale senioren- en 
beloftenteams, sportopleidingen van de Vlaamse Trainersschool of een andere erkende 
instelling, of grote sportevenementen. 
    Vrijstelling 
 
De organisatoren die de reservering géén twee dagen voor de betreffende activiteit annuleren, betalen 
de volle prijs van de tarieven vermeld onder rubriek E. (Gebruik sportinfrastructuur door 
sportverenigingen of groepen die buiten bovenvermelde categorieën vallen en niet- Kortrijkse 
sportverenigingen of groepen, instellingen en scholen). 
 
 
K. Uitlenen van sporttechnisch materieel. 
 
Voorafgaande toelichting: 
 
De ontlenende vereniging, school of instelling, particulier of bedrijf staat zelf in voor het transport van 
het door de directie sport uitgeleende materieel. De ontlener stelt zich tevens garant voor de goede 
zorg en een correct gebruik van het uitgeleende sporttechnisch materieel. 
 
Bij de uitlening van het materieel betaalt de ontlener het uitleengeld en de waarborg. 
 
Bij het terugbrengen van het materieel krijgt de ontlenende vereniging, instelling of school, particulier 
of bedrijf de waarborg volledig terugbetaald, op voorwaarde dat er geen beschadiging is vastgesteld 
aan het materieel. 
 
De Directie Sport bepaalt in voorkomende gevallen de schadeloosstelling op basis van de 
aankoopprijs en de gebruiksslijtage van het materieel. 
 
 
 

Omschrijving 
sportmaterieel 

Kortrijkse 
verenigingen, 
scholen en 
instellingen 

Niet-Kortrijkse 
verenigingen, 
scholen en 
instellingen 

Particulieren en 
bedrijven 

Waarborg 

1 compacte, 
inklapbare 
basketbalstelling 

Vrijstelling 32,00 EUR 32,00 EUR 125,00 EUR 

1 paar 
minivoetbaldoelen 

Vrijstelling 18,00 EUR 18,00 EUR  

1 mobiele 
petanquebaan 

Vrijstelling 55,00 EUR 55,00 EUR 150,00 EUR 

1 maxitrampoline 
(enkel ter plaatse 
te gebruiken) 

27,50 EUR/u 27,50 EUR/u Geen verhuur  

Kleuterblokken 
(enkel ter plaatse 
te gebruiken) 

27,50 EUR/u 27,50 EUR/u Geen verhuur  

 
 


