
Sportdienst - Gemeentelijk reglement inzake de toekenning van 
tijdsblokken voor het gebruik en inzake het huishoudelijk reglement 
van de gemeentelijke sportinfrastructuren. 

 
REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN DE TIJDSBLOKKEN VOOR HET GEBRUIK VAN 

DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUREN 

Art.1 

De gemeente Molenbeek stelt haar sportinfrastructuren ter beschikking tegen de 

geldende tarieven en bij voorrang aan de Molenbeekse verenigingen en clubs die 

aangesloten zijn bij een sportfederatie, alsook aan de scholen die op het gemeentelijk 

grondgebied gevestigd zijn. 

 

Art.2 

Aanvragen voor het gebruik van een gemeentelijke sportinfrastructuur moeten 

worden ingediend op het daartoe bestemde formulier (bijlage A) en worden gestuurd 

naar het e-mailadres van de Sportdienst: sport.1080@molenbeek.irisnet.be . 

 

Art.3 

De handtekening van de persoon die verantwoordelijk is voor de "aanvraag voor het 

gebruik van een sportinfrastructuur" houdt in dat hij/zij kennis heeft genomen van dit 

reglement en de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanvaardt. 

 

Art.4 

Aanvragen voor wekelijks gebruik of voor deelname aan een officieel kampioenschap 

moeten altijd vóór 20 mei van het voorafgaande seizoen worden ingediend. 

Aanvragen voor uitzonderlijke gebruik (toernooi, vriendschappelijke wedstrijd,...) 

moeten ten minste twee weken voor het evenement worden ingediend. 

Aanvragen die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling 

genomen. 

 
Art.5  

Aanvragen voor permanent gebruik voor vast wekelijks gebruik of voor deelname aan 

een officieel kampioenschap van het volgende seizoen moeten altijd zo spoedig 

mogelijk worden ingediend en in ieder geval vóór 20 mei van het voorafgaande seizoen 

(zie art. 4). 

Na deze termijn en tijdens het seizoen worden de reserveringen gemaakt rekening 

houdend met de uren die vrij blijven door de kampioenschappen van de verschillende 

disciplines en het wekelijks geplande gebruik. 

De dienstregeling hangt uit in de lokalen en kan worden verkregen bij de bewakers, 

reserveringen kunnen worden gemaakt voor de nog beschikbare uren. 

 

Art.6 

De gebruiksaanvraag wordt slechts in aanmerking genomen indien het volledige 

dossier binnen de gestelde termijn is ingediend en indien de club in orde is met 

eventuele eerdere betalingen.. 
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Art.7 

De club, vereniging of school die de sportinfrastructuur wenst te huren, moet op het 

ogenblik van de aanvraag reeds twee jaar haar maatschappelijke zetel in de gemeente 

Molenbeek hebben. 

 

Art.8 

Alle gebruikers van de sportfaciliteiten moeten een algemene Burgerlijke 

aansprakelijkheidsverzekering op naam van de vereniging afsluiten, alsmede een 

verzekering die lichamelijk letsel dekt dat zijzelf of een derde is toegebracht. 

 

Art.9 

Om van het Molenbeek-tarief (bijlage B) te kunnen genieten, moeten de clubs of 

verenigingen ten minste 50% Molenbeekse leden tellen en ons daarvan het bewijs 

leveren door middel van een door hun federatie opgestelde lijst met de adressen van 

hun leden. Indien leden niet op deze lijst voorkomen, zal om andere bewijzen worden 

gevraagd. 

 

Artikel 10 

De toegang tot de sportfaciliteiten zal bij voorrang worden verleend aan clubs die aan 

de onderstaande criteria voldoen: 

 Clubs waarvan de leden voor ten minste 50% Molenbeekenaars zijn, op basis 

van de lijst die bij de sportfederatie is ingediend. 

 Clubs die de vrouwensport beoefenen en bevorderen. 

 Aan clubs die het sport voor gehandicapten beoefenen en bevorderen. 

 

Art.11 

Gratis toegang kan worden verleend aan gemeentescholen die op het gemeentelijk 

grondgebied zijn gevestigd (kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen) 

en aan gemeentelijke diensten die sportactiviteiten organiseren, indien zij daarvoor 

geen begroting hebben, mits goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Art.12 

Het Collège Echevinal behoudt zich het recht voor een eventuele kosteloze subsidie 

toe te kennen voor projecten die in partnerschap met de sportdienst worden 

uitgevoerd en die de promotie van sport en de invloed van sport binnen de gemeente 

Molenbeek op nationaal en internationaal niveau mogelijk zullen maken. 

 

Art.13 

Elke permanente of occasionele wijziging van het activiteitenprogramma 

(reservering, annulering, wijziging van dag of uur) moet ten minste vijftien dagen op 

voorhand worden aangevraagd bij de Sportdienst via e-mail: 

sport.1080@molenbeek.irisnet.be. 

Voor zover mogelijk zullen de wijzigingen worden ingepast in het vastgestelde 

tijdschema, rekening houdend met de kalender van de andere disciplines. 
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Art.14 

Verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuren zijn 

verplicht een wekelijks trainingsschema aan de Sportdienst te verstrekken via e-mail: 

sport.1080@molenbeek.irisnet.be. 

 

Art.15 

Verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuren moeten 

een contactpersoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor een goede communicatie 

met de Sportdienst en voor de toepassing van dit reglement. 

 

Artikel 16 

Elke wijziging in de samenstelling van het bestuur van de sportclub of -vereniging 

moet onmiddellijk worden gemeld aan de Sportdienst via e-mail: 

sport.1080@molenbeek.irisnet.be 

 

Art.17 

De machtiging om een sportinfrastructuur te gebruiken kan niet worden 

overgedragen aan andere personen, verenigingen of scholen, op straffe van 

uitsluiting.   

 

Art. 18 

De beheerders van clubs, verenigingen en scholen zijn verplicht contact op te nemen 

met de Sportdienst (e-mail: sport.1080@molenbeek.irisnet.be - tel: 02/412 07 77) om 

alle formaliteiten te regelen die voortvloeien uit het gebruik van de sportinstallaties 

van de gemeente en zijn verplicht de Sportdienst op de hoogte te brengen in geval 

van afwezigheid of niet-gebruik van de infrastructuur. 

De gebruiker van de infrastructuur mag deze niet voor een ander doel gebruiken dan 

dat waarvoor de vergunning is verleend; hij is verplicht de hem toegewezen 

sportruimte te gebruiken met uitsluiting van alle anderen. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUREN 

 
Art. 1  

Dit reglement is van toepassing in de lokalen, bijgebouwen en op de terreinen van 
gemeentelijke sportinfrastructuren. 
Zij moeten worden nageleefd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke 
sportinfrastructuren, hetzij als gebruiker in welke hoedanigheid dan ook, hetzij als 
gewone bezoeker. 
Dit reglement zal in de inkomhal van de verschillende gebouwen worden opgehangen 
en alle aanwezige personen zijn verplicht zich eraan te houden. 
 
Art. 2  
Het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuren is onderworpen aan de 
uitdrukkelijke toestemming van het schepencollege en aan de strikte naleving van de 
door haar vastgestelde uurschema voor het gebruik. 
 
Art. 3  
De toestemming voor het gebruik kan ook afhankelijk worden gesteld van de betaling 
van een bijdrage in de exploitatiekosten van de installaties, overeenkomstig de 
geldende tarieven, goedgekeurd door de organen van de gemeente Sint-Jan 
Molenbeek.  
 
Art. 4  
De sportzalen en -terreinen zijn in principe geopend van 8u00 tot 22u00. 
Zij zijn toegankelijk overeenkomstig de naar behoren verleende vergunningen en de 
door het Schepencollege opgestelde uurschema voor het gebruik. 
Elke wijziging van dit schema valt onder de verantwoordelijkheid van het 
schepencollege, dat zich het recht voorbehoudt dit schema op eigen initiatief te 
wijzigen indien operationele of managementbehoeften dit vereisen. 
 
Art. 5  
De gebruiker van de infrastructuur mag deze niet voor een ander doel gebruiken dan 
dat waarvoor de vergunning is verleend; hij is verplicht de hem toegewezen sportruimte 
met uitsluiting van ieder ander te gebruiken.  
Evenmin mag hij de duur van het hem verleende gebruik op eigen initiatief wijzigen. 
 
Art. 6  
De gebruiker van de installaties blijft persoonlijk aansprakelijk jegens derden en jegens 
iedere overheid of overheidsdienst, ongeacht of deze openbaar of particulier is. 
Hij is in voorkomend geval verplicht tot betaling van taksen, belastingen, 
auteursrechten en alle andere vergoedingen die zijn activiteiten, met inbegrip van de 
beoefening van sport, met zich kunnen meebrengen. 
 
Art. 7  
Personen of groepen die gebruik maken van de sportlokalen zijn gedurende de periode 
dat zij deze gebruiken aansprakelijk voor de schade die wordt toegebracht aan de 
lokalen zelf, aan de bijgebouwen en aan de uitrusting.  



De veroorzaakte schade moet door de verantwoordelijke groep of persoon of personen 
volledig worden vergoed, onverminderd eventuele administratieve sancties die 
eveneens kunnen worden genomen. 
 
Art. 8  

Gebruikers en personen die gebruik maken van de sportinfrastructuren dienen de 

aanwijzingen van het gemeentepersoneel op te volgen om de toepassing van dit 

reglement en de goede werking van de door de Sportdienst beheerde 

sportinfrastructuren te garanderen. 

Art. 9  
De gebruikers en de personen die naar de sportinfrastructuren komen verbinden zich 
ertoe het gemeentepersoneel, de andere gebruikers, de lokalen en de ter beschikking 
gestelde uitrusting te respecteren. Elke diefstal, elke daad van vandalisme, elke daad 
van geweld die zich in of rond de sportinfrastructuren voordoet, zal, naast gerechtelijke 
vervolging, leiden tot de uitsluiting van de betrokken personen. 

Artikel 10 

De toegang tot de sportinfrastructuren is verboden aan personen die zich op 
agressieve wijze gedragen of in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.  

Art. 11  

Niemand die de sportinfrastructuren bezoekt, mag de voor het personeel 
gereserveerde zones betreden. 

Art. 12  

Eenieder die misbruik maakt van de alarmsystemen riskeert gerechtelijke sancties. 

 
Art .13  
Het is personen die gebruik maken van de sportinfrastructuren niet toegestaan voor de 
nooduitgangen te staan (parkeren) of de toegang op enigerlei wijze te belemmeren. Elke 
belemmering of elk misbruik van nooduitgangen zal leiden tot de verantwoordelijkheid 
van de dader en de gebruiker die aansprakelijk is, alsook tot de passende administratieve 
sancties. 
 
Art.14 

In de hallen mogen de speelplaatsen alleen worden gebruikt met sportschoenen met 
platte zolen (wiggen, noppen en spikes zijn niet toegestaan). Deze schoenen moeten 
in perfecte staat van onderhoud verkeren en zolen hebben die geen sporen op de vloer 
achterlaten. 
 
Art .15 
De toegang tot de speelterreinen is slechts toegestaan aan personen wier 
aanwezigheid onontbeerlijk is voor het goede verloop van de trainingen en de 
wedstrijden. 
De begeleiders van de spelers, hetzij leden van sportclubs of gewone toeschouwers, 
moeten op de tribune, in de kantine of in een voor hen gereserveerde ruimte blijven. 
 
Artikel 16  



De gebruikers van de speelterreinen mogen zich alleen in de daartoe bestemde 
ruimten uitkleden of aankleden. Een lijst van de te gebruiken kleedkamers is 
opgehangen en de gebruikers dienen zich strikt aan deze lijst te houden. 
In geval van gelijktijdig gebruik van dezelfde kleedkamer door verschillende Clubs, 
moeten de verantwoordelijken de kleding van hun leden groeperen om de installatie 
van de andere sportbeoefenaars te vergemakkelijken. 
 
Art. 17 
Elke groep is tevens, via zijn afgevaardigde, verantwoordelijk voor het correcte gebruik 
van de kleedkamers en douches en voor de naleving van dit reglement door de 
"bezoekende" clubs. 
 
Art. 18 
De machtiging om de sportruimte te gebruiken houdt in dat men, volgens de 
bezettingstabel, de nodige delen van de kleedkamers en douches mag gebruiken, en 
dit voor de strikt noodzakelijke tijd, d.w.z. maximaal vijftien minuten vóór en vijftien 
minuten na de activiteit. In de kleedkamers mogen geen flessen of glazen worden 
meegenomen, met uitzondering van waterflessen die uitsluitend worden gebruikt voor 
de snelle verfrissing van sporters na de training. 
 
Art. 19 
De gebruikers van de sportlokalen moeten ervoor zorgen dat zij de activiteiten van 
andere personen of gebruikersgroepen niet verstoren; daartoe mogen zij alleen 
gebruik maken van het speelterrein dat hen is toegewezen en moeten zij hun eigen 
activiteiten op de geplande tijdstippen beginnen en beëindigen, met inbegrip van het 
plaatsen en verwijderen van toestellen. Bij wijze van uitzondering en op verzoek van 
de volgende gebruiker die het nodig zou kunnen hebben, kunnen sportuitrustingen 
(doelen, enz.) op het speelterrein worden achtergelaten. Deze zal er dan voor zorgen 
dat het aan het einde van zijn gebruik wordt opgeruimd. 
Zij zien er tevens op toe dat de kleedkamers en douches binnen de in artikel 19 
gestelde termijnen worden ontruimd. 
 
Art. 20 

Personen, spelers of toeschouwers, die door hun gedrag afbreuk doen aan de goede 
orde of de goede werking van de vestiging of die zich niet houden aan de voorschriften 
en aanbevelingen die hen worden gedaan, kunnen worden verwijderd en he 
schepencollege behoudt zich het recht voor de toegang tot de vestiging tijdelijk of 
definitief te verbieden. 
 
Art. 21  
De gebruikers van de ruimten moeten volgens de gegeven instructies te werk gaan bij 
het opstellen, afbreken en opbergen, op de daartoe bestemde plaatsen, van het 
materiaal dat zij nodig hebben. Deze activiteiten moeten worden uitgevoerd binnen de 
aan de club toegewezen tijd en zonder de tijd te overschrijden waarop de activiteit 
eindigt. 
De voor de Club verantwoordelijke afgevaardigde moet toezien op het goede verloop 
van deze werkzaamheden en erop toezien dat het materiaal niet over de grond wordt 
geduwd of gesleept, om beschadiging van de ondergrond te voorkomen. 
 
Art.22 



Om ongelukken en snelle aantasting van de uitrusting te voorkomen, wordt alle 
gebruikers verzocht de sportdienst zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van 
eventuele gebreken aan de uitrusting. 
 
Art. 23  
Materiaal dat door gebruikers op het terrein en in de sportfaciliteiten wordt 
meegebracht, geschiedt op eigen risico. Indien deze apparatuur permanent in de 
lokalen aanwezig en gewoonlijk toegankelijk is, staat zij ter beschikking van elke 
mogelijke gebruiker. 
 
Art. 24 
Sportverenigingen die toestemming hebben om de speelterreinen te gebruiken, mogen 
ook entreegeld heffen ter gelegenheid van officiële bijeenkomsten of evenementen die 
zij organiseren.  
 
Art. 25  
Het gebruik van de lokalen door niet-georganiseerde individuele sportbeoefenaars kan 
worden toegestaan door het schepencollege, dat het bedrag van de vergoeding voor 
het gebruik vaststelt. 
 
Art. 26  
Het gemeentebestuur wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies of 
beschadiging van persoonlijke voorwerpen of uitrustingen van groepen of personen 
die de installaties gebruiken. 
 
Art. 27  
Behoudens uitdrukkelijke toestemming is het verboden affiches op muren, deuren en 
ramen te plakken. Er staan echter verschillende mededelingenborden ter beschikking 
van clubs en gebruikers. 
Er is geen voorafgaande toestemming vereist voor het plaatsen van affiches op deze 
borden, maar de Sportdienst behoudt zich het recht voor om boodschappen die zij 
ongepast acht te verwijderen. 
 
Art.28  
De bewakingscamera's zijn uitsluitend bestemd voor de controle op de toegang tot het 
sportterrein en voor de bescherming van goederen en personen. De beelden worden 
gedurende een maand bewaard.  
 
Art. 29 
Eventuele klachten moeten worden gericht aan het schepencollege. 
 
Art. 30 
Alle geschillen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden door het 
schepencollege onderzocht en beslecht. 

 

BIJLAGEN 

Bijlage A : Informatiefiche 



Bijlage B : Algemeen tariefschema 

Bijlage A : Informatiefiche in het kader van een aanvraag 
voor het gebruik van een gemeentelijke sportinfrastructuur 
voor het seizoen of op eenmalige basis 
 

Dit formulier moet, naar behoren ingevuld, ondertekend en vergezeld van de 

gevraagde documenten, vóór 20 mei 2022 worden teruggestuurd, hetzij per e-mail 

naar sports.1080@molenbeek.irisnet.be, hetzij per post naar Sportdienst - Van 

Kalckstraat 93 in 1080 Molenbeek. 

 

1. Inlichtingen 
Officiële naam van de organisatie: ......................................................................  
Juridische vorm: ...........................................................................................  
Adres van de maatschappelijke zetel: ...........................................................................  
Activiteit van de organisatie: ............................................................................... 
Federatie* : ……….......................................................................................  
Website: …………....................................................................................  
Sociale media: ..........................................................................................  
2. Gegevens 
Officiële vertegenwoordig(st)er  
Naam, Voornaam, Functie: ..............................................................................  
Adres: ....................................................................................................... 
Telefoon: ...................................................................................................  
e-mail: ..............................................................................................................  
Contactpersoon: Elke brief/e-mailuitwisseling gebeurt via de contactpersoon. 
Naam en voornaam: 
……………………………………………………………………………………… 
 

Adres: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Vaste tel. of GSM: …………………………………………………………………………………….. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 

 
De club is verplicht de coördinatie van de sportdienst (sport.1080@molenbeek.irisnet.be of 
02/412 07 77) te verwittigen in geval van niet-gebruik van de ter beschikking gestelde 
sportinfrastructuren. 
 
Voorts vestigen wij uw aandacht op het feit dat u de aan uw club ter beschikking gestelde 
tijdschema's moet respecteren om een planning van het gebruik op te stellen dat die naam 
waardig is. 
 

3. Publiek 

Categorieën activiteitengroepen: 

Volwassenengroep     ja/nee 

Jongerengroep     ja/nee 

Gemengde groep     ja/nee 
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Seniorengroep      ja/nee 

Inclusie- en/of gehandicaptengroep        ja/nee 

Profiel van het publiek: 

Vrouwen     ja/nee 

Mannen                ja/nee 

Gemengd                                                ja/nee 

 

4. Sportgids - Andere 

Wilt u bekendheid geven aan de sportcheque-actie?: ja/nee 

Wilt u opgenomen worden in de sportgids?: ja/nee 

Contactpersoon voor opname in de sportgids: 

................................................................................................................... 

Telefoon: ......................................................................................................... 

E-mail: .................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Reservatie  
Gelieve één regel per gebruiksblok in te vullen zoals aangegeven op de voorbeeldregel in het grijze vak. Voor voetbalvelden, gelieve uw 

voorkeur aan te geven (volledig of half veld). 

 

Naam van de 
infrastructuur 
Specificiteit   

volledig terrein 

half terrein 

Atletiekbaan 

Omnisportzaal 

Dag 

Uurrooster 

Soort 

Training  

Match 

Stages 

Frequentie 

1x week 

1 week op 2 

Samenstelling van het publiek 

Senioren, volwassenen, jongeren -18, 

gemengd, personen met handicap. 

Maximum aantal deelnemers 

Leeftijdscategrie en geslacht meisjes of 

jongens of gemengd 

Discipline 

      

      

      



      

 

 

 



6. Lid van het Comité en/of de Beheerraad* 

 
Voorzitter 
Naam, Voornaam: ........................................................................................................ 
Adres .................................................................................................................... 
Telefoon: .............................................................................................................. 
E-mail ........................................................................................................................... 
 
Secretaris 

Naam, Voornaam: ........................................................................................................ 
Adres .................................................................................................................... 
Telefoon: .............................................................................................................. 
E-mail ........................................................................................................................... 
 
Schatbewaarder 
Naam, Voornaam: ........................................................................................................ 
Adres .................................................................................................................... 
Telefoon: .............................................................................................................. 
E-mail ........................................................................................................................... 
 
7. Documenten bij te voegen bij uw aanvraag  

- Kopie van de identiteitskaart ( recto/verso) van de officiële vertegenwoordiger. 

- Kopie van de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde statuten of van het 

huishoudelijk reglement. 

- Officiële lijst van spelers met woonplaats en geboortedatum. 

- Kopie van de verzekeringspolis. 

- Naam van de algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringspolis: 

............................................................  

- Nummer van de verzekeringspolis*: .......................................................................... 

 

Zonder alle nuttige informatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen! 

Volledige aanvragen die vóór 20 mei 2022 zijn verzonden, krijgen voorrang. 

Onvolledige en te laat ingediende aanvragen worden  

in een later stadium geanalyseerd. 

Wij verklaren kennis te hebben genomen van het bijgevoegde reglement voor het 

gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuren (eveneens beschikbaar op de website 

van de gemeente Molenbeek) en van de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Wij 

stemmen in met de inhoud van dit reglement en verbinden ons ertoe het strikt toe te 

passen. 

Datum:  

Naam: 

Handtekening: 



 

 

 

Bijlage B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Omnisportzaal Louis Namêche     

  UURTARIEF 

  
Inwoner 

Molenbeek 
Niet-Inwoner 
Molenbeek 

Particulieren           20,00 €            20,00 €  

Vzw’s           20,00 €            20,00 €  

Scholen           10,00 €            10,00 €  

   

2.1. Omnisportzaal Sippelberg UURTARIEF 

  
Inwoner 

Molenbeek 
Niet-Inwoner 
Molenbeek 

Particulieren           30,00 €            30,00 €  

Vzw’s           25,00 €            30,00 €  

Scholen           15,00 €            20,00 €  

     

2.2. Grasveldterrein Sippelberg     

Particulieren (voor 1u30)           100,00 €              100,00 €  

Vzw’s (voor 1u30)           75,00 €            85,00 €  

Scholen (voor 1u30)           50,00 €            60,00 €  

Maandelijkse prijs - seniorentraining (voor 1u30 / week)*           84,00 €          145,00 €  

Maandelijkse prijs - seniorentraining (voor 1u15 / week)*           70,00 €          120,00 €  

Maandelijkse prijs - juniorentraining tot U17 (voor 1u30)*           42,00 €            72,50 €  

Maandelijkse prijs - juniorentraining tot U17 (voor 1u15)*           35,00 €           60,00 €  

Jaarforfait - wedstrijden (augustus > april - 1 week van de 2)           30,00 €      1.200,00 €  

Stages (van 1 uur, alleen tijdens schoolvakanties)            20,00 €           35,00 €  

Toernooiforfait (8u30 - 18u30)         210,00 €         420,00 €  

* uitsluitend voor jaarovereenkomsten    

2.3. Synthetische terreinen Sippelberg     

Particulieren (voor 1u30)         100,00 €          100,00 €  

Vzw’s (voor 1u30)           75,00 €            85,00 €  

Scholen (voor 1u30)           50,00 €            60,00 €  

Maandelijkse prijs - seniorentraining (voor 1u30 / week)*           84,00 €          145,00 €  

Maandelijkse prijs - seniorentraining (voor 1u15 / week)*           70,00 €          120,00 €  

Maandelijkse prijs - juniorentraining tot U17 (voor 1u30)*           42,00 €            72,50 €  

Maandelijkse prijs - juniorentraining tot U17 (voor 1u15)*           35,00 €            60,00 €  

Jaarforfait - wedstrijden (augustus > april - 1 week van de 2)         730,00 €       1.200,00 €  

Stages (van 1 uur, alleen tijdens schoolvakanties)            20,00 €            35,00 €  

Toernooiforfait (8u30 - 18u30)         210,00 €          420,00 €  

* uitsluitend voor jaarovereenkomsten 
 
 

  



 
 

2.4. Athletiekpiste Sippelberg     

Particulieren (per persoon)              5,00 €               7,00 €  

Particulieren (10 + 1 - kaart)           26,00 €            36,00 €  

Vzw’s (voor 1u)           12,50 €            20,00 €  

Scholen (voor 1u)              7,50 €            15,00 €  

      

2.5. Polyvalente zaal Sippelberg UURTARIEF 

Particulieren           18,00 €            18,00 €  

Vzw’s           13,00 €            18,00 €  

Scholen           10,00 €            13,00 €  

   

   

3. Omnisportzaal Beudin UURTARIEF 

  
Inwoner 

Molenbeek 
Niet-Inwoner 
Molenbeek 

Particulieren           30,00 €            30,00 €  

Vzw’s           25,00 €            30,00 €  

Scholen           15,00 €            20,00 €  

   

   

4.1. "Rode" omnisportzaal van Sporthal Muhammad Ali UURTARIEF 

  
Inwoner 

Molenbeek 
Niet-Inwoner 
Molenbeek 

Particulieren           30,00 €            30,00 €  

Vzw’s           25,00 €            30,00 €  

Scholen           15,00 €            20,00 €  

      

4.2. "Gele" polyvalente zaal van Sporthal Muhammad Ali UURTARIEF 

Particulieren           25,00 €            25,00 €  

Vzw’s           18,00 €            25,00 €  

Scholen           12,00 €            12,00 €  

      

4.3. "Blauwe" polyvalente zaal van Sporthal Muhammad Ali UURTARIEF 

Particulieren           25,00 €            25,00 €  

Vzw’s           18,00 €            25,00 €  

Scholen           12,00 €            12,00 €  

      

4.4. "Witte" polyvalente zaal van Sporthal Muhammad Ali UURTARIEF 



Particulieren           18,00 €            18,00 €  

Vzw’s           13,00 €            18,00 €  

Scholen           10,00 €            13,00 €  

      

4.5. Terrain de badminton           10,00 €            12,00 €  

     

4.6. Tennis de table              5,00 €               7,00 €  

   
 
 
 

  

5. Terrain synthétique du Verbiest   

  
Inwoner 

Molenbeek 
Niet-Inwoner 
Molenbeek 

Particulieren (voor 1u30)         100,00 €          100,00 €  

Vzw’s (voor 1u30)           75,00 €            85,00 €  

Scholen (voor 1u30)           50,00 €            60,00 €  

Maandelijkse prijs - seniorentraining (voor 1u30 / week)*           84,00 €          145,00 €  

Maandelijkse prijs - seniorentraining (voor 1u15 / week)*           70,00 €          120,00 €  

Maandelijkse prijs - juniorentraining tot U17 (voor 1u30)*           42,00 €            72,50 €  

Maandelijkse prijs - juniorentraining tot U17 (voor 1u15)*           35,00 €            60,00 €  

Jaarforfait - wedstrijden (augustus > april - 1 week van de 2)         730,00 €       1.200,00 €  

Stages (van 1 uur, alleen tijdens schoolvakanties)            20,00 €            35,00 €  

Toernooiforfait (8u30 - 18u30)         210,00 €          420,00 €  

* uitsluitend voor jaarovereenkomsten   

 

 


