Tarievenblad sportaccommodaties gemeente Harderwijk, per 1-8-2014
behorende bij de ‘Verordening sporttarieven Harderwijk 2014’
Tarieven binnensportaccommodaties
De basisnorm voor de tarifering van de binnensportac commodaties is afgestemd op een
gymnastieklokaal.
Accommodatie
Afmetingen
Tribune
Maatschappelijk
Commercieel
plaatsen tarief per uur
tarief per uur
Gymzalen
21x12x5.5
-€ 15,00
€ 40,00
Gymzalen Drielanden-West
Enkele gymzaal
Dubbele gymzaal

per uur
22x14x7(max)
22x28x7(max)

--

€ 15,00
€ 25,00

€ 40,00
€ 65,00

Sporthal De Sypel I
Halve hal
Hele hal

24x28x8.3
48x28x8.3

704

€ 22,50
€ 45,00

€ 60,00
€ 120,00

Sporthal De Sypel II
Hele hal

44x24x7

154

€ 36,00

€ 100,00

22x24x7
44x24x7

60

€ 18,00
€ 36,00

€ 50,00
€ 100,00

28x16x7

150

€ 22,50

€ 60,00

Sporthal Drielanden
Halve hal
Hele hal
Sportzaal Stadsweiden
hele zaal

Tarieven binnensportaccommodaties Onderwijs
De basisnorm voor de tarifering van de binnensportaccommodaties voor het onderwijs is
afgestemd op een gymnastieklokaal.
(speciaal) voortgezet en beroepsonderwijs

Jaartarief*

(speciaal) voortgezet en beroepsonderwijs

Per uur

€ 1.271,50
€ 31,75

(speciaal) basisonderwijs
Jaartarief
€ 806,86
*Jaartarief geldt (alleen voor het voortgezet onderwijs) als er tenminste 24 weken per jaar
gebruik gemaakt wordt. Bij minder dan 24 weken gebruik , wordt het onderwijs tarief per uur in
rekening gebracht.

Tarieven overige ruimtes sportcomplex De Sypel
Multifunctionele ruimte

Afmeting
70 m²

Per uur, per ruimte
Per dagdeel*, per ruimte
Wedstrijdsecretariaat
Per uur, per ruimte

Maatschappelijk
Tarief
ma t/m zo
€ 13,00
€ 33,00

Commercieel
tarief
ma t/m vr

Commercieel
tarief
za, zo

€ 44,00

€ 55,00

25 m²
€ 11,00

*Een dagdeel is van 08.30 – 12.30 uur, van 13.00 – 17.00 uur of van 19.00 - 23.00 uur
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Tarieven buitensportaccommodaties hoofdgebruikers
Uitgangspunten voor de berekening van de gebruiksvergoedingen aan de
hoofdgebruikers van de buitensportaccommodaties:
Accommodatie
Sportpark De Strokel (voetbalvereniging V.V.O.G)
5 Natuurgras sportvelden , tarief per veld
1 Trainingsveld (=75% van natuurgras sportveld)
1 Kunstgras hoofdveld
1 Kunstgras sportveld

Jaartarief
2014-2015
€ 2.285,55
€ 1.714,15
€ 17.673,70
€ 4.713,00

DIRTBIKE BAAN (oude oefenhoek VVOG)

€ 700,00

Atletiekbaan (atletiekvereniging Athlos)

€ 15.815,85

Sportpark Parkweg(voetbalvereniging Zwart-Wit)
3 Natuurgras sportvelden,(incl.CCNV) tarief per veld
1 Natuurgras oefenhoek
1 Grassmasterveld
1 Kunstgras pupillenveld
1 Kunstgras oefenhoek

€ 2.285,55
€ 571,50
€ 15.454,25
€ 896,95
€ 1.160,80

Sportpark Parkweg(hockeyclub De Mezen)
2 Kunstgras hockeyvelden (tarief per 2 velden)
1 Kunstgras ¾ jeugd hockeyveld

€ 21.390,85
€ 1.160,80

Sportpark Hierden (voetbalverenioging Hierden)
4 Natuurgras sportvelden ,tarief per veld
1 Natuurgras oefenhoek
1 Trainingsveld (=75% van natuurgras sportveld)

€ 2.285,55
€ 571,50
€ 1.714,15

Sportpark Slingerbos(korfbalvereniging Unitas)
2 Kunstgras korfbalvelden, tarief per 2 velden

€ 10.457,40
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Tarieven buitensportaccommodatie, overig gebruik
Maatschappelijk en
Onderwijstarief*

Commercieel
tarief

€ 34,05

€ 100,25

Gebruik atletiekbaan per uur

Gebruik voor een natuurgrasveld per veld
€ 28,40
€
per uur
Gebruik voor een kunstgrasveld per veld per
€ 34.05
€
uur
Gebruik kunstgras pupillenveld Parkweg per
€ 25,55
€
uur
(75% van kunstgrasveld)
Gebruik kunstgras ¾ jeugd hockeyveld per
€ 25,55
€
uur
(75% van kunstgrasveld)
*Onderwijstarief geldt voor (speciaal) basis, voortgezet en beroepsonderwijs

50,10
92,65
69,50

69,50

Voor het gebruik van de kleedkamers wordt afzonderlijk een bedrag in rekening gebracht aan
scholen en derden door de hoofdgebruiker van de accommodatie.
Plaatselijke scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs kunnen één maal per
seizoen kosteloos gebruik maken van een gemeentelijk sportpark.
Wel wordt bij incidenteel gebruik van de atletiekaccommodatie door scholen en derden door de
atletiekvereniging Athlos rechtstreeks een extra bedrag in rekening gebracht voor
materiaalgebruik en schoonmaak.

Tarieven verhuur zwembad De Sypel (binnen en buitenbad)
Het gebruik van het wedstrijdbassin door erkende
sportverenigingen.

Tarief per uur
2014-2015
€
73,50

Het gebruik van het instructiebad of het fudobassin door
erkende sportverenigingen.

€

55,05

Voor het gebruik van alle bassins door erkende
sportverenigingen.

€

177,00

Commercieel tarief voor het gebruik van het wedstrijdbassin of
een gedeelte daarvan.

€

89,15

Voor het gebruik van het fudobassin door De Schuilplaats

€

66,75

Voor het gebruik van het fudobassin door Hydrotherapiegroep
De Zonzij

€

77,35

De vergoeding voor het basis-onderwijs per leerling per halfuur

€

3,95
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