venlo
Regeling tarieven sportaccommodaties gemeente Venlo 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo

gelet op het raadsbesluit inzake de harmonisatie van de tarieven voor de sportaccommodaties van 7
november 2003, nummer 139
besluiten

vast te stellen de regeling tarieven sportaccommodaties gemeente Venlo
1. Algemene bepalingen
1.1.
Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de tarieven voor de
sportaccommodaties vast.
1.2.
Het verenigingstarief geldt voor sportverenigingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en aangesloten bij een overkoepelende landelijke sportbond.
1.3.
De tarieven worden jaarlijks cf. kadernota 2018 geïndexeerd. De hier vermelde tarieven zijn
inclusief 6% B.T.W.
1.

Binnensport

2018
Sporthallen Venlo per uur:
(incl. Hamar)

verenigingen jaarbasis
verenigingen incidenteel
particulieren
onderwijs
commercieel verhuur

23,96
35,88
81,33
52,38
105,61

Gymzalen Venlo per uur:
(= 1/3 sporthal)

verenigingen jaarbasis
verenigingen incidenteel
particulieren
onderwijs
commercieel tarief

7,98
11,97
27,11

Diversen per jaar:

horecaruimte Craneveld
horecaruimte sporthal Ruben Kogeldans
bestuurskamer sporthal Ruben Kogeldans
horecaruimte Egerbos
horecaruimte sporthal Gülick
vergaderzaal Gülick per dagdeel jaarbasis
vergaderzaal Gülick per dagdeel incidenteel
horecaruimte sporthal Rijnbeek
clubruimte gymzaal De Meule
clubruimte gymzaal Muspelheim

17,47

35,21
3.448,38
6.195,86
445,05
3.280,54
4.941,87
16,69
22,10
1.121,62
420,53
1.317,63
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2.

Zwembaden

2018
De Wisselslag per uur:

25-meterbad verenigingen*
25-meterbad particulieren + niet-Venlose verenigingen*
25-meterbad vroeg*
25-meterbad gehandicapten*
instructiebad verenigingen
instructiebad particulieren + niet-Venlose verenigingen
instructiebad gehandicapten
reactiveringsbegeleiding doelgroepen
* tarieven voor doelgroepenbad gelijk aan 25-meterbad

49,74
130,06
4,49
88,30
36,69
95,29
50,44
39,10

Diversen per jaar:

instructielokaal (Mosa-Regio)
verenigingslokaal (VRB)
verenigingslokaal (Onderwatersport)
verenigingslokaal (Watervrienden)

445,23
445,23
445,23
445,23

3.

Buitensport

Sportterreinen Venlo
per jaar:

grassportterrein
grasmasterveld
trainingsterrein
½ trainingsterrein
¼ trainingsterrein
grassportterrein Heijmansstraat
grassportterrein per dag (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
beachsportterrein gehele veld, verenigingen per uur
beachsportterrein 1 voetbal/handveld, verenigingen per uur
beachsportterrein 1 volleybalveld, verenigingen per uur
beachsportterrein gehele veld, particulieren + onderwijs per uur
beachsportterrein 1 voetbal/handveld, particul. + onderwijs per uur
beachsportterrein 1 volleybalveld, particulieren + onderwijs per uur

Atletiekbaan c.q. (kunst-)
grasveld:

voortgezet onderwijs per jaar
kunstgrasveld Venlosche Boys
kunstgrasveld Venlosche Boys - VOS per uur (alle gebruikers)

De atletiekbaan kan door meerdere
huurders tegelijk worden gebruikt.
De uurtarieven zijn inclusief energiekosten voor gebruik van de kleedlokalen à € 3,62. Deze toeslag geldt
ook bij gebruik beachsportterrein.

Sportverenigingen, per uur*
particulieren / basisonderwijs/ voortgezet onderwijs, per uur*
particulieren buiten Venlo/commerciëlen, per uur*
* exclusief toeslag energie baanverlichting bij avondgebruik à

3.404,23
3.404,23
1.702,11
851,01
425,50
2.475,80
111,58
22,67
18,27
10,95
33,85
21,95
14,62
5.726,40
10.212,75
57,62
17,52
28,71
58,16
4,77

(geldig gedurende de periode april tlm sept. van 20.00 - 07.00 uur en van
oktober tlm maart van 17.30 tot 08.00 uur)

Sportterreinen
hockey per jaar:

kunstgrasveld A (zandveld) (V.H.C.)
7.926,39
kunstgrasveld C (semi-waterveld) (V.H.C.)
14.638, 11
kunstgrasveld D (waterveld) (V.H.C.)**
10.938,67
kunstgrasveld 1 (semi-waterveld) (T.H.C.) **
15.161,85
kunstgrasveld 2 (semi-waterveld} (T.H.C.) **
15.161,85
kunstgrasveld 3 (waterveld} (T.H.C.) **
14.327,87
kunstgrasveld 1 (H.C.B.)
5.529,05
kunstgrasveld 2 (semi-waterveld} (H.C.B.) **
14.464,99
** extra-investering semi-waterveld is niet onderhevig aan jaarlijkse indexering
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4.

Diversen
2018

Diversen:

motorcrossbaan, per jaar
handboogbaan E.H.S., per jaar
jeu de Boulesbanen Belfeld, per jaar
jeu de boulesbanen Venlo, per jaar
windhondenrenbaan LWR, per jaar
terrein politiehonden Volharding (RVO), per jaar
visvijver Zaarderheiken, per jaar
visvijver Lomm, per jaar
kleedlokalen per keer / per lokaal
berging sportpark Vrijenbroek

5.238,07
902,50
483,67
1.121,89
2.847,44
270,70
664,69
278,93
9,09
445,06

Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2018.
Venlo,
Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris
de burgemeester

Anç:~
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