


3. Zwemkaart voor 5 lessen Zwem ABC (uur) 40,15 40,65                

4. 1 les spetterles (half uur) 4,70 4,75                  

1 les Zwem ABC (1  uur) 8,85 8,95                  

Inschrijving zwemles 6,00 6,10                  

5. Voor zwemmen in schoolverband:

voor de beschikbaarstelling van het bad ten behoeve van het zwemmen

in schoolverband, incl. het geven van bewegingsonderwijs

a. voor in de gemeente Hellendoorn gevestigde scholen voor kostprijs kostprijs

basis- en voortgezet onderwijs

b. voor in de gemeente Hellendoorn gevestigde scholen voor speciaal onderwijs kostprijs kostprijs

6. a. Gebruik per uur door gemeentelijke sportverenigingen:

1. 33,3 x 21 meter bassin (geheel wedstrijdbad) 67,80 72,80                

a. 25 x 21 meter bassin (keerwand omhoog) 41,75 44,80                

b.  7 x 21 meter bassin (keerwand omhoog) 26,10 28,00                

c. per baan in het wedstrijdbad 5,60                  

2. 10 x 20 meter bassin beweegbare bodem 28,75 35,00                

3. 10 x 20 meter bassin vaste bodem 28,75 35,00                

b. Gebruik per uur door niet-commerciële instellingen uit de gemeente Hellendoorn

en door sportverenigingen en niet-commerciële instellingen buiten de gemeente:

1. 33,3 x 21 meter bassin (geheel wedstrijdbad) 93,90 100,80              

a. 25 x 21 meter bassin (keerwand omhoog) 67,80 72,80                

b.  7 x 21 meter bassin (keerwand omhoog) 36,50 39,20                

c. per baan in het wedstrijdbad 9,10                  

2. 10 x 20 meter bassin beweegbare bodem 57,40 69,75                

3. 10 x 20 meter bassin vaste bodem 57,40 69,75                

7. Voor doelgroepactiviteiten stelt de BLOS een tarief vast.

8. a. Gebruik vergaderruimte op de eerste verdieping door gemeentelijke sportverenigingen:

per uur 7,50

per dagdeel 15,00

b. Gebruik vergaderruimte op de eerste verdieping door niet-commerciële instellingen uit de gemeente

Hellendoorn en door sportverenigingen en niet-commerciële instellingen buiten de gemeente.

per uur 15,00

per dagdeel 30,00



SPORTTERREINEN

1. Gebruik per seizoen t.b.v. voetbal, hockey en korfbal

a. Gebruik door gemeentelijke sportverenigingen per competitieteam:

op basis van het voorlopig aantal competitieteams per 1 januari 2013 1.008,93 1.100,35

b. 1. Gebruik per uur door niet-commerciële gemeentelijke verenigingen c.q. groepen (excl. kleedkamers)

Voetbalterrein, natuurgras 26,40 26,74                

Voetbalterrein, kunstgras 32,94 33,36                

Hockeyterrein, natuurgras 26,40 26,74                

Hockeyterrein, kunstgras 23,76 24,06                

Korfbalterrein, kunstgras 32,94 33,36                

Oefenterrein 26,40 26,74                

2. Gebruik per uur door niet-gemeentelijke verenigingen c.q. groepen en commerciële organisaties (excl. kleedkamers)

Voetbalterrein, natuurgras 52,81 53,48                

Voetbalterrein, kunstgras 65,86 66,70                

Hockeyterrein, natuurgras 52,81 53,48                

Hockeyterrein, kunstgras 47,56 48,16                

Korfbalterrein, kunstgras 65,86 66,70                

Oefenterrein 52,81 53,48                

2. Gebruik overige sportterreinen (excl. kleedkamers)

1. Gebruik per uur door niet-commerciële gemeentelijke verenigingen c.q. groepen

Spel- en sportterrein in Haarle, kunstgras (per veld) 6,66 6,74                  

Handbalterrein, kunstgras 6,66 6,74                  

Was- en kleedruimte per gebruikssituatie (alleen in combinatie met de huur van een sportterrein) 10,06 10,19                

2. Gebruik per uur door niet-gemeentelijke verenigingen c.q. groepen en commerciële organisaties

Spel- en sportterrein in Haarle, kunstgras (per veld) 13,33 13,50                

Handbalterrein, kunstgras 13,33 13,50                

Was- en kleedruimte per gebruikssituatie (alleen in combinatie met de huur van een sportterrein) 10,06 10,19                

3. Gebruik lichtinstallaties: kostprijs kostprijs

3. Vergoeding derdengebruik was- en kleedruimte per gebruikssituatie 10,06 10,19                



SPORTLOKALEN

1. a. Gebruik per uur door gemeentelijke sportverenigingen

Gymnastieklokaal (speeloppervlak minimaal 12 x 21 meter) 9,52 11,64

Sportzaal Bachlaan (speeloppervlak minimaal 14 x 24 meter) 18,24 17,46

Sporthal (speeloppervlak minimaal 24 x 44 meter) 33,25 34,92

Uitsluitend was- en kleedruimte (per kleedkamer) 7,59 5,82

Danszaal De Voordam 9,52 7,76

Vergaderruimte sportzaal Bachlaan (geen BTW) 10,82 10,82

(idem per dagdeel) 21,65 21,65

b. Overig gebruik per uur door particulieren, niet-commerciële en commerciële instellingen gevestigd in

de gemeente Hellendoorn

Gymnastieklokaal (speeloppervlak minimaal 12 x 21 meter) 16,39 19,40

Sportzaal Bachlaan (speeloppervlak minimaal 14 x 24 meter) 29,29 29,10

Sporthal (speeloppervlak minimaal 24 x 44 meter) 64,85 58,20

Uitsluitend was- en kleedruimte (per kleedkamer) 10,32 9,70

Danszaal De Voordam   16,39 12,93

Vergaderruimte sportzaal Bachlaan (geen BTW) 14,71 14,71

(idem per dagdeel) 29,43 29,43

Peuterspeelzaal 't Hummeltje per dagdeel per jaar (tarief is exclusief BTW) 566,31 566,31

c. Niet-commercieel en commercieel gebruik per uur door particulieren of instellingen buiten de gemeente Hellendoorn

Gymnastieklokaal (speeloppervlak minimaal 12 x 21 meter) 24,13 24,25

Sportzaal Bachlaan (speeloppervlak minimaal 14 x 24 meter) 43,17 37,74

Sporthal (speeloppervlak minimaal 24 x 44 meter) 75,48 72,75

Uitsluitend was- en kleedruimte (per kleedkamer) 15,47 12,58

Danszaal De Voordam 24,50 16,77

Vergaderruimte sportzaal Bachlaan (geen BTW) 33,49 33,49

(idem per dagdeel) 43,95 43,95

2. Lichamelijke opvoeding basis- en voortgezet onderwijs

Tegen kostprijs kostprijs kostprijs



MANIFESTATIETERREIN/WIELEROEFENCIRCUIT 2013 2014

1. Gebruik door gemeentelijke sportverenigingen c.q. groepen (excl. kleedkamers)

per uur 10,13 10,26                

per dag 81,49 82,52                

2. Gebruik door niet-gemeentelijke sportverenigingen c.q. groepen en commerciële instellingen (excl. kleedkamers)

per uur 20,35 20,61                

per dag 162,98 165,05              

3. Buurtevenementen zonder winstoogmerk kunnen vrijgesteld worden

van deze tariefstelling

4. Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten van electra en water.

Deze worden afzonderlijk tegen kostprijs in rekening gebracht.

TRIBUNE-ELEMENTEN, AANWEZIG IN SPORTHAL DE VOORDAM

Voor het gebruik van de tribune-elementen (per element, 12 zitplaatsen) geldt:

1. Gebruik door particulieren, niet-commerciële en commerciële instellingen gevestigd in de gemeente Hellendoorn

per uur 5,40 5,47                  

per dag 32,44 32,85                

2. Niet-commercieel en commercieel gebruik per uur door particulieren of instellingen gevestigd buiten de gemeente Hellendoorn

per uur 7,97 8,07                  

per dag 47,74 48,35                

F. AFDEKVLOER, AANWEZIG IN SPORTHAL DE KRUIDENWIJK

Voor het gebruik in de gemeentelijke sportaccommodaties door particulieren en instellingen gevestigd in en buiten de gemeente

Hellendoorn (niet zijnde gemeentelijke sportverenigingen).

Afmeting totale vloer is 24 x 44 meter.

1. Gebruik van de volledige afdekvloer, waarbij de gebruiker de afdekvloer zelf legt. 100,00              

2. Gebruik van de volledige afdekvloer, waarbij de gemeente de afdekvloer in de accommodatie legt en verwijdert. 250,00              

G. AANTIKPLATEN, AANWEZIG IN HET RAVIJN - ZWEM SPORT ZORG-

Voor het gebruik tijdens wedstrijden in het wedstrijdbad van Het Ravijn door instellingen buiten de gemeente Hellendoorn.

per dagdeel 100,00


