
onderwerp Regeling tarieven sportaccommodaties gemeente Venlo 2021

venlo
GEMEENTEBESTUUR

ons kenmerk 1545869
team Buitendienst en beheer
sportexploitatie
behandelaar MC Stadlander
doorkiesnummer +31 77 3597266

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 1 december 2020;

besluiten:

vast te stellen de "Regeling tarieven sportaccommodaties gemeente Venlo 2021"

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.

Tarievenlijst sportaccommodaties 2021

1. Binnensport

Sporthallen Venlo
per uur:
(incl. Hamar)

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

Diversen per jaar:

verenigingen en particulieren

commercieel tarief
onderwijs

verenigingen en particulieren
onderwijs
commercieel tarief

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

30,42

111,63
55,47

10,14
18,49
37,21

3.645,04
6.549,21
470,43

3.467,24
5.223,70

17,64
23,36

postadres Postbus 3434
postcode 5902 RK Venlo



horecaruimte sporthal Rijnbeek 1.185,59
clubruimte gymzaal De Meule 444,51
clubruimte gymzaal Muspelheim 1.392,77
Horecaruimte gymzaal Hoogstraat 1.867,07

2. Zwembaden

De Wisselslag per uur: 25-meterbad verenigingen 52,58
25-meterbad particulieren + niet-Venlose

137,48verenigingen*
25-meterbad vroeg 4,75
25-meterbad gehandicapten 93,34
instructiebad verenigingen 38,78
instructiebad particulieren + niet-Venlose

100,72verenigingen
instructiebad gehandicapten 53,32
reactiveringsbegeleiding doelgroepen 41,33

* tarieven voor doelgroepenbad gelijk aan 25
meterbad

Diversen per jaar: instructielokaal (Mosa-Regio) 470,62
verenigingslokaal (VRB) 470,62
verenigingslokaal (Onderwatersport) 470,62
verenigingslokaal (Watervrienden) 470,62

3. Buitensport

Sportterreinen Venlo wedstrijdveld natuurgras voetbal/rugby/honk- en
3.598,00softbal , incl grasmasterveld

per jaar: trainingsveld natuurgras voetbal/rugby/honk- en
1.799,00softbal

1/2 trainingsveld natuurgras voetbal/rugby/honk- en
900,00softbal

1/4 Trainingsveld natuurgras voetbal/rugby/honk- en
450,00softbal

kunstgrasveld voetbal 10.795,00
trainingsveld voetbal/rugby/honk- en softbal per uur 20,00
kunstgrasveld voetbal per uur 60,00
commercieel tarief voetbal/rugby/honk- en softbal

60,00per uur
beachsportveld 1 volleybalveld/1 handbal-

20,00/voetbalveld per uur
kunstgras zandveld hockey 8.378,00
voortgezet onderwijs per jaar 6.053,07

Atletiekbaan vereniging, particulier en onderwijs per uur 20,00
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4. Diversen

Diversen:

Commercieel

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

60,00

5.638,49
953,97
511,26

1.185,87
250,00
286,14
702,59
294,84

9,61
470,44

Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2021.

Venlo, 1 december 2020

Burgemeester en wethou
de secretaris de burgemeester

An oin Scholten
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