
  

Tarieftypes 

 
A. Basistarief (100 %)  

 
Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan:  

 
a) De verenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een gunstig advies van een adviesraad.  

b) De regulier gesubsidieerde verenigingen van Sint-Niklaas.  

c) De buurtcomités voor de organisatie van een buurtgerichte activiteit.  
 

Dit is het tarief zoals opgenomen in het reglement.  
 

B. Voordeeltarief (50 %) – afgeleid tarief  

 
Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan:  

 
a) Voor jeugd:  

• De jeugdverenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een gunstig advies van een adviesraad. 

• De jeugdafdelingen van de verenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een gunstig advies van een adviesraad. 

• De jeugdafdelingen van de regulier gesubsidieerde verenigingen van Sint-Niklaas. 

• Sportverenigingen met jeugdwerking, i.c. ontlenen feestmateriaal (te identificeren a.d.h.v. de jaarlijkse subsidieaanvragen voor 

jeugdopleiding). 

• Individuele personen van Sint-Niklaas, jonger dan 18 jaar.  
 

b) Voor scholen: 

• De scholen van Sint-Niklaas*.  

 
c) Om sociale redenen: 

• De houders van een kansenpas of een begeleiderspas. 

• De houders van een ‘European Disability Card’ (EDC). 

• Instellingen van personen met een beperking of zieken van Sint-Niklaas (inclusief de door de sportraad erkende G-

sportverenigingen van Sint-Niklaas, de G-afdelingen van de door de sportraad erkende sportverenigingen van Sint-Niklaas en de 
door de adviesraad voor mensen met een beperking erkende verenigingen). 

• De inrichters van activiteiten ter ondersteuning van een goed doel. Een goed doel is een non-profit organisatie (stichting of 

vereniging) die private en/of publieke middelen, goederen of andere hulpmiddelen werft en deze beheert en besteedt om een 
doelstelling te verwezenlijken met het oog op een situatieverbetering van een andere groep/individu dan de oprichter(s)/leden 

zelf en waarvan de winst 100 % naar het goede doel gaat? 

 
Dit tarief bedraagt de helft van het basistarief.  
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C. Niet commercieel tarief (200 %) – afgeleid tarief  

 
Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan:  

 
a) Niet erkende verenigingen en niet commerciële organisaties van Sint-Niklaas.  

b) Scholen van buiten Sint-Niklaas.  

 
Dit tarief bedraagt tweemaal het basistarief.  

 
D. Commercieel tarief (400 %) – afgeleid tarief  

 

Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan:  
 

a) Verenigingen en organisaties van buiten Sint-Niklaas, behalve scholen.  
b) Commerciële organisaties.  

 
Dit tarief bedraagt viermaal het basistarief. 

 

 
* Tarieven voor scholen 

Het voordeeltarief scholen is niet van toepassing op bovenvermelde tarieven. 
 

Volgende tarieven zijn wel van toepassing: 

a. Voor alle basisscholen van Sint-Niklaas: 

• Het gebruik van de sporthallen De Klavers, De Mispelaer en Ter Beke is gratis; 

• Voor het gebruik van sporthal De Witte Molen is het basistarief van toepassing. 
b. Voor alle andere scholen van Sint-Niklaas: 

• Voor het gebruik van alle sporthallen is het basistarief van toepassing. 

 
Er wordt voor alle scholen van Sint-Niklaas vrijstelling van de tarieven verleend voor de organisatie van hun jaarlijkse schoolsportdag. 

Voor Moev gelden in alle sportinstellingen en het zwembad de basistarieven. 


