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RETRIBUTIEREGLEMENT 

GEMEENTELIJKE SOCIO-CULTURELE INFRASTRUCTUUR 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt wat betreft de aard van de initiatiefnemer: 

A = een Holsbeekse vereniging (1) of een culturele vereniging van de gemeentes behorende 

tot de Intergemeentelijke Culturele Samenwerking (IGCS).   

B = een inwoner (privé-persoon) of bedrijf met haar zetel in Holsbeek 

C = een privé-persoon, vereniging of bedrijf van buiten Holsbeek 

 

Buurthuis 

(polyvalente zaal) 

A B C 

vergadering (info-

lessen-leden) 

€ 40,00 € 60,00 € 80,00 

optreden (fanfare, 

toneel, 

podiumkunsten) 

€ 250,00 € 350,00 € 500,00 

fuif, bal € 300,00 € 400,00 € 600,00 

tentoonstelling/beurs 

niet-commercieel  (2) 

€ 100,00 € 150,00 € 200,00 

tentoonstelling/beurs 

commercieel (2) 

€ 250,00 € 350,00 € 500,00 

eet- en drankdag € 300,00 € 450,00 € 600,00 

ledenfeest € 100,00 € 150,00 € 200,00 

ontbijt € 150,00 € 200,00 € 300,00 

babyborrel nvt € 150,00 € 225,00 

koffietafel begrafenis nvt € 100,00 € 175,00 

familiefeesten 

(jubileum, huwelijk, 

communie) 

nvt € 300,00 € 450,00 
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Buurthuis 

(vergaderlokaal) 

A B C 

niet-commerciële 

activiteit) (2) 

€ 0,00 € 25,00 € 50,00 

commerciële 

activiteit (2) 

€ 25,00 € 50,00 € 75,00 

 

 

Polyvalente zaal 

bib 

A B C 

niet-commerciële 

activiteit (2) 

€ 0,00 € 50,00 € 75,00 

commerciële 

activiteit (2) 

€ 50,00 € 75,00 € 200,00 

Waarborg € 100,00 

 

 

Vergaderlokaal 

Sportschuur 

A B C 

niet-commerciële 

activiteit (2) 

€ 0,00 € 25,00 € 50,00 

commerciële 

activiteit (2) 

€ 25,00 € 50,00 € 75,00 

Waarborg 

 

€ 100,00 

 

 

 

Pastorie Kortrijk-

Dutsel 

A B C 

niet-commerciële 

activiteit (2) 

€ 0,00  € 25,00 € 50,00 

commerciële 

activiteit (2) 

€ 25,00 € 50,00 € 75,00 

Waarborg 

 

€ 100,00 
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Alle tarieven zijn geldig voor één dag (24 uur) inclusief energiekosten en inclusief 

BTW. 

 

(1) Als een Holsbeekse vereniging wordt beschouwd: vereniging die lid is van een raad 

waartoe de vereniging qua werking behoort (cultuurraad, sportraad, jeugdraad,….). Bij 

afwezigheid van een overkoepelende raad gebeurt de erkenning door het college van 

burgemeester en schepenen.   

(2) De activiteiten worden als commercieel beschouwd indien: 
 er toegangsgeld gevraagd wordt en/of 
 de activiteit met winstoogmerk ingericht wordt 

De activiteiten, toegankelijk voor hoofdzakelijk de leden van de vereniging, waarbij 

toegangsgeld gevraagd wordt, met als enige doel de kosten rechtstreeks voortkomend uit de 

organisatie van de activiteit te dekken, worden als niet-commercieel beschouwd. 

Holsbeekse verenigingen, kunnen de lokalen (met uitzondering van de polyvalente zaal van 

het buurthuis) gratis huren voor cursussen door henzelf ingericht voor zover het 

gezamenlijke cursusgeld billijk is en de onkosten verbonden aan de cursus niet overschrijdt 

en voor zover zij bij de inschrijvingen voorrang geven aan inwoners van Holsbeek.  

 

Holsbeek, 31 maart 2015 


