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Sportcentrum Herkules 
 
Tarieven 
 

  

Het gemeentebestuur wil een sport voor allen-beleid voeren en kiest ervoor i.f.v. haar 
sociaal-maatschappelijke functie om de drempel tot sportparticipatie zo laag mogelijk te 
houden. Daartoe wordt de vergoeding voor het gebruik van de accommodatie en de 
deelname aan sportactiviteiten beperkt gehouden. 
De gemeenteraad kende daartoe in haar vergadering van 11 december 2017 het 
prijssubsidiereglement voor het werkjaar 2018 goed. Er wordt een prijssubsidie toegekend 
aan het AGB voor het verlenen van recht op toegang tot de sporthal Herkules alsook voor de 
organisatie van sportkampen zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven. Dit 
prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de 
periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

 

VOORWAARDEN: 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd 
voor het kalenderjaar 2018. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht op 
toegang tot de sporthal Herk-de-Stad alsook voor de organisatie van sportkampen minstens 
245.092,22 EUR (exclusief btw) voor het kalenderjaar 2018 moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 

Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vanaf 1 
januari 2018 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal 
Herk-de-Stad alsook voor de organisatie van sportkampen te vermenigvuldigen met een 
factor 7,52 

De gemeente Herk-de-Stad erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad, op 
basis van deze ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot 
de sporthal Herk-de-Stad alsook voor de organisatie van sportkampen moet 
vermenigvuldigen met een factor 7,52 om economisch rendabel te zijn. 

De gemeente Herk-de-Stad wenst de toegangsgelden en deelnamegelden te beperken opdat 
de sporthal Herk-de-Stad en sportkampen toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente 
Herk-de-Stad verbindt er zich toe om voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2018 deze beperkte toegangsgelden en deelnamegelden te subsidiëren middels de 
toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente 
Herk-de-Stad bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt 
of het deelnamebedrag voor het sportkamp vermenigvuldigd met een factor 7,52. 

Hieronder worden per type accommodatie de toegangsgelden (inclusief btw) opgelijst die een 
bepaalde categorie bezoeker moet betalen evenals de prijssubsidie (inclusief btw) die de gemeente 
Herk-de-Stad betaalt. Tenslotte wordt de totale toegangsprijs (inclusief btw) vermeld. 
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§1. Legende: 

 SC U : sportcomplex in de Ursulinenstraat 1 – 3540 Herk-de-Stad 

 Onder jeugd worden die verenigingen verstaan die een duidelijk gestructureerd jeugdbeleid voeren. Het verlaagd 
tarief wordt toegestaan voor de uren dat er effectief aan jeugdwerking wordt gedaan. 

 Als gebruikers uit Herk-de-Stad worden de verenigingen verstaan waarvan de leden voor de helft +1 woonachtig is 
te Herk-de-Stad. 

 §2 Tarieven gebruiker (inclusief BTW): 

Accommodatie Jeugd Volwassenen Buiten gemeente 
SC U 1/3 zaal 1,25 EUR/u 5,00 EUR/u 10,00 EUR/u 
SC U 2/3 zaal 2,50 EUR/u 10,00 EUR/u 20,00 EUR/u 
SC U 3/3 zaal 3,75 EUR/u 15,00 EUR/u 30,00 EUR/u 
Vergaderlokaal   2,50 EUR/vergadering 5,00 EUR/vergadering 
Berging sporthal   25,00 EUR/jaar   
1 Doucheruimte   2,50 EUR/half uur *   
   
 §3 Prijssubsidie (inclusief BTW):  

Accommodatie Jeugd Volwassenen Buiten gemeente 
SC U 1/3 zaal 9,40 EUR/u 37,60 EUR/u 75,20 EUR/u 
SC U 2/3 zaal 18,80 EUR/u 75,20 EUR/u 150,40 EUR/u 
 SC U 3/3 zaal 28,20 EUR/u 112,80 EUR/u 225,60 EUR/u 
Vergaderlokaal   18,80 EUR/ vergadering 37,60 EUR/ vergadering 
Berging sporthal   188,00  EUR/jaar   
1 Doucheruimte   18,80 EUR/ half uur*   
   
 §4 Totale toegangsprijs (inclusief BTW): 

Accommodatie Jeugd Volwassenen Buiten gemeente 
SC U 1/3 zaal 10,65 EUR/u 42,60 EUR/u 85,20  EUR/u 
SC U 2/3 zaal 21,30 EUR/u 85,20  EUR/u 170,40 EUR/u 
SC U 3/3 zaal 31,95 EUR/u 127,80 EUR/u 255,60 EUR/u 
Vergaderlokaal   21,30 EUR/ vergadering 42,60 EUR/ vergadering 
Berging sporthal   213,00 EUR/jaar   
1 Doucheruimte   21,30 EUR half uur*   
 * zonder gebruik van accommodatie 

 
 Deze gesubsidieerde inkomgelden en deelnamegelden kunnen steeds geherevalueerd 

worden tijdens het kalenderjaar 2018 in het kader van een periodieke evaluatie van de 
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad. In de mate er een 
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Herk-de-Stad deze steeds 
documenteren. 

 Het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad moet op de 15de werkdag van elk kwartaal de 
gemeente Herk-de-Stad een overzicht bezorgen van de bezoekers waaraan recht op toegang 
tot de sportaccommodatie is verleend alsook van de deelnemers aan de sportkampen. Dit 
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overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening 
van deze prijssubsidies zal gebeuren middels een vorderingsdocument dat het Autonoom 
Gemeentebedrijf Herk-de-Stad uitreikt aan de gemeente Herk-de-Stad. De gemeente Herk-
de-Stad dient te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad binnen de maand 
na ontvangst van vermeld document.  

 

Sporthal  
 

Sportcentrum Herkules huisvest publieke en private entiteiten.  
Vanaf 18 juli 2017 krijgen de verschillende entiteiten in het gebouw een eigen huisnummer. 
Volgende huisnummers worden toegekend:  
 Sportcentrum Herkules,(PU) Ursulinenstraat, 1 bus 1 
 Klimzaal Crux Bouldergym,(PR) Ursulinenstraat, 1 bus 2 
 Cafetaria Bierpunt,(PR)  Ursulinenstraat, 1 bus 3 
   

De sporthal meet 32m x 52m x 9m en is verdeeld in 3 plateaus. 
 Deze afmetingen laten heel wat mogelijkheden toe inzake gebruik. 
 Volgende belijningen zijn aangebracht per plateau. 
 Breedte van de zaal: 
 Plateau 1 (cafetariazijde)  
  1 volleybalterrein 
  4 badmintonterreinen 
  1 basketbalterrein  
  1 tennisterrein 
  plateau is uitgerust voor turn- en bewegingsonderwijs. 
  Sportramen, klimrek, 8 rekstokken, klimtouwen 
 
 Plateau 2  
  1 volleybalterrein 
  1 volleybalterrein miniemen 
  4 badmintonterreinen 
  1 zaalvoetbalbelijning (niet-officiële afmetingen) 
 
 Plateau 3  
  1 volleybalterrein 
  1 volleybalterrein miniemen 
  4 badmintonterreinen 
  1 basketbalterrein  
  1 tennisterrein 

Voor schoolgebruik is dit terrein uitgerust met 4 extra basketbalringen bevestigd 
tegen de muur en 4 mobiele installaties kunnen opgesteld worden. 

  
 Lengte van de zaal 
  1 basketbalterrein 
  1 zaalvoetbalterrein 
  1 volleybalterrein (ingekleurd in de vloer) 
 

De sporthal is uitgerust met een elektrisch uitschuifbare tribune met een totale capaciteit 
van 540 zitjes. 
Omwille van de veiligheid worden in de grote hal scheidingsnetten aangebracht tussen de 
verschillende plateaus. De netten bestaan uit een vanaf de vloer 2 m hoge visibele 
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afscheiding gevolgd door een gaasdoek tot aan het plafond. De netten schuiven in rails en 
zijn manueel bedienbaar.  
 

Kleine zalen 
 

Bij beslissing van 26 september ‘13 verwerft het AGB de kleine zalen die tot dusver eigendom 
waren van Pellikaan bouwbedrijf.  
 
Zaal 1 
  8 m x 12,5 m x 3,5 m 
  parketvloer 
Zaal 2 
  12 m x 12,5 m x 3,5 m 
  Parketvloer 

 

 
 

 Zaal 3 
  11,5 m x 15 m x 3,5 m 
  Parketvloer 
  Uitgerust met gevechtssportmatten.  
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Uitrusting sportcentrum 
 

2015:  
 Bergkasten in gevechtssportzaal 
 AED-toestel sportcentrum Herkules  
 Beamer en projectiescherm uitrusting vergaderlokaal 
 TV-scherm: aankondiging onthaalboodschappen - kleedkamerverdeling 

 
2016:  

 verfwerken in kleine zalen.  
De kleine zalen werden in een hippe kleur gezet. 

  De werken werden in eigen regie uitgevoerd. 
 

      
 
 muziekinstallatie  

De danszaal werd voorzien van een muziekinstallatie waarbij de mogelijkheid 
gecreëerd wordt om in beide danszalen een verschillend geluid te 
produceren. 
 

 
 

 uitrusting sporthal 
Afsluiten van een onderhoudscontract voor controle van de sporttoestellen 
met Sporta Dewaele.  
Aankoop nieuwe badmintonnetten. De oude netten worden  nu door de 
scholen gebruikt. 
Aankondigingsborden in de inkomhal in A1 formaat. 
 

   
   

 Plaatsing van verzorgingstafel voor baby’s en kleine kinderen. 



8 
 

  
  
 Alle vuilbakken werden vervangen door grotere en stevige exemplaren. Er werd 

een samen-aankoopdossier ingediend via ISB waardoor er een korting kon 
bekomen worden. 

 
 Op vraag van Samana werden de heren toiletten voorzien van vuilbakjes. 

 
 Er werden 10 klapstoelen aangekocht te gebruiken door officiëlen en 

wedstrijdleiders bij wedstrijden van volleybal en rolstoelbasketbal. 
 
 2018  

 Bergkasten in danszaal  
Net als in de gevechtssportzaal wordt er bijkomende bergcapaciteit voorzien in 
de    danszaal d.m.v. opbergkasten.  
 

   
 

 
 Verlichting achter tribune. 

Omwille van de veiligheid bij het vergrendelen van de tribune wordt er 
verlichting achter de tribune aangebracht. 

 
Bezetting  

 

Scholen 
 
De sporthal wordt overdag gebruikt door de Scholengemeenschap St.-Martinus. 
Ook het basisonderwijs: “Herk Centrum” en het B.O. onderwijs: school “De Olm” maken 
gebruik van de vrije uren in de sporthal. Zo komen we overdag op een bijna 100% bezetting 
van de sporthal. 
 
Verenigingen 
 
Naschools wordt de sporthal gebruikt door het verenigingsleven of door losse gebruikers. 
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In 2018 maakten volgende verenigingen en particulieren voor een langere periode gebruik 
van de sportaccommodatie. De aantallen worden per zaaldeel weergegeven. Vb. gebruik van 
1 uur over 2 zaaldeel is 2 uren. 
 
Gebruikers Sporthal (per terrein) 

Sporttak Vereniging Uren/week 
Turnen Herk-de-Stad Dasfun 3 
Rolstoelbasketbal HOW Herk on Wheels 5 + Wedstrijden 
Rolstoelbasketbal jeugd HOW Herk on Wheels 1,5 
Rec.Volleyb. dames VKS competitie  Ninovoc 1,5 
Rec. Volleyb. Dames VKS competitie Schuvoc Dames 1,5 
Rec. Volleyb. heren VKS competitie Primus RV 1,5 
Revalidatiecentrum Jessa ziekenhuis Reva Jessa 1 
Badminton Schubad Herk 18 
Badminton jeugd Schubad Herk 12 
Wintertraining jeugd JVGH JVGH jeugd 6 
Taekwondo Poong Cha 6,5 
Inlineskaten Rollerclub Spin it 2 
Volleybal VC Herk 9 + Wedstrijden 
Volleybal jeugd VC Herk 14,5 + wedstrijden 
Zaalvoetbal volw ZVB Derwael 1 
Zaalvoetbal volw ZVC Bosmans 1 
Zaalvoetbal volw ZVC Willems 1 
Zaalvoetbal volw Zaalvoetbal Raskin 1 

 
 
 
Gebruikers kleine zalen 

Sporttak Vereniging Uren/week 
Rope skipping Dasfun 2 
Dans kleuters Dasfun 4 
Capoeira Mundo capoeira h-d-s 1 
Jiujitsu Jigo Tai 3,5 
Karate Ro Hay 5,5 
Kickboksen Chakushin 4,5 
Dans kinderen SOLO 4 
Torbal G-sportgroep Zonnestraal 4 
Yoga SD en Cirkel 1 
Work-outvormen Dans fitness Hasselt 12,5 
Zoemba Cirkel 1 
Stijldans Bailando dansgroep 2 
Stijldans Dansgroep Remels 6 
Curvebowlen Curvbowlgroep 3 
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Vrije uren in de sporthal. 
  
 In de sporthal zijn de vrije uren schaars. Verenigingen die uitbreiding zoeken van uren zullen 

compromissen moeten sluiten met andere verenigingen of dienen activiteiten te plannen op 
minder gegeerde uren (vóór 18.30 uur en na 22 uur).  
Uren op permanente basis in het weekend inroosteren is moeilijk omwille van de grillige 
competitiekalender van volleybal volwassenen en jeugd en van de kalender van de 
rolstoelbasketbalclub die zowel in landelijke als nationale competitie uitkomt.  

 
 Gebruikersaantallen 

Scholengemeenschap St. Martinus. 
 
De middenschool campus Ursula is de grootste gebruiker van het sportcentrum. Op 
weekbasis worden er 80 uren lichamelijke opvoeding gegeven door het secundair onderwijs 
en 7 uren door het basis onderwijs. 
Gedurende het jaar 2018 volgen 54.176 lln. uit het secundair onderwijs LO-onderricht in de 
sportaccommodatie.  

Het basis- en bijzonder onderwijs samen was dan weer goed voor 6.270 lln.  

 
 Verenigingsleven. 
 

De sportraad promoot de jeugdsport en zet clubs aan tot een volwaardige en kwaliteitsvolle 
jeugdwerking. Het aantal deelnemers aan sportkampen en extra-muros schoolactiviteiten 
lager onderwijs zijn verrekend in onderstaande cijfers. In totaal nemen 336 kinderen deel aan 
de sportkampen die plaatsvonden in het sportcomplex. De sportoverdag activiteiten voor 
volwassenen zijn eveneens in onderstaand cijfermateriaal verrekend. 
Er wordt een opdeling gemaakt in het aantal gebruikers volwassenen en jongeren. Tevens 
vind je aparte gebruikersaantallen terug van de grote sporthal en de kleine zalen.  
 
Het aantal gebruikers wordt weergegeven in aantallen per uur. Vb. 10 spelers sporten 1,5 uur 
wordt 15 spelers voor dat 1,5 uur. 
 

  Totaal aantal 
gebruikers 
2015 

Totaal aantal 
gebruikers 
2016 

Totaal aantal 
gebruikers 
2017 

Totaal aantal 
gebruikers 
2018 

Sporthal Jeugd 14.002 13.320 16.731 15.879 
 Volwassenen 20.315 20.632 19.097 19.893 
Kleine 
zalen 

Jeugd  6.989 8.526 7.657 8.203 

 Volwassenen 9.335 7.644 8.185 7.389 
Totaal aantal gebruikers 50.641 50.122 51.670 

 
51.364 

 
We zien dat het gebruikersaantal vergelijkbaar is met voorgaand jaar. Het aantal uren blijft 
omzeggens hetzelfde en dit heeft zijn weerspiegeling in het gebruikersaantal.  
 
De senior vindt de weg naar sportactiviteiten in het sportcentrum. 
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I.s.m. dienstencentrum De Cirkel worden een aantal activiteiten overdag georganiseerd voor 
volwassenen en senioren. Deze activiteiten kunnen rekenen op heel wat deelnemers die 
wekelijks komen sporten. Een tendens die we alleen maar aanmoedigen.  
 
 
Totaal gebruik sportcentrum - publieke functie. (gemeente en school) 

   
   
sporthal Jeugd 15.879 
 school 60.446 
 Volwassenen 19.893 
Kleine zalen Jeugd  8.203 
 Volwassenen 7.389 
Totaal aantal gebruikers  111.810 

 
 
Activiteiten  

Extra-muros schoolsportactiviteiten. 
In samenwerking met het basisonderwijs en SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) werden 
volgende interscholen activiteiten georganiseerd. Alle lagere scholen van Herk-de-Stad 
namen hieraan deel. 
trefbal  21 ploegen  3de en 4de leerjaar basisscholen 176 lln. 
netbal  24 ploegen  5de en 6de leerjaar basisscholen 216 lln.  
tchoukbal 31 ploegen  5de en 6de leerjaar basisscholen 168 lln. 
danshappening    1ste en 2de leerjaar basisscholen    85 lln. 

Danshappening: tijdens het schooljaar werd een nieuwe activiteit geïntroduceerd.  
Onder leiding van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) en enkele plaatselijke dansjuffen 
werden de kinderen enkele leuke dansjes aangeleerd in groep. Deze activiteit werd 
gelijktijdig per leerjaar in 2 verschillende zalen georganiseerd gedurende 1,5 uur. 

Sport overdag  
Naast de schoolsportactiviteiten worden er overdag, op wekelijkse basis, sportactiviteiten 
georganiseerd voor de inwoners:  
- Maandagvoormiddag onderhoudsgymnastiek  
- Dinsdagnamiddag  G-sport 
- Woensdagvoormiddag vonetbal: combinatie van volleybal en netbal 

yoga i.s.m. dienstencentrum De cirkel 
- Woensdagnamiddag zumba gold (De cirkel)  
- Donderdagnamiddag curvebowls 
 
Het sportcentrum als uitvalsbasis voor andere activiteiten.  
- Organisatie en uitvalsbasis voor de buitenspeeldag; 
- 3-daagse stoomcursus opleiding monitoren speelpleinwerking; 
- Het sportcentrum als douchelocatie voor Herk Loopt; 
- Herkules biedt tijdens de vakantieperiodes onderdak aan groepen kinderen van de 

buitenschoolse kinderopvang “de speeldoos”; 
- Het internationaal treffen fly ball (honden die achter frisbee’s vangen) vond plaats op het 

voetbalterrein naast de sporthal;  
- De sportdienst verleende haar medewerking aan de City-run georganiseerd door de  
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St.-Martinusscholen; ook de sporthal werd een “bezienswaardigheid”. Tijdens deze editie 
werd er door de gevechtssportzaal gelopen; 

- Het sportcentrum is sinds enkele jaren ook vaste vertrekplaats voor de “Wilfried 
Cretskens Classic”. Tijdens deze wielerklassieker, georganiseerd door WTC de 
Berkentrappers, bezoeken een 800-tal deelnemers het sportcentrum.  

- Sporthal Herkules vormt ook letterlijk en figuurlijk het toneel van de jaarlijkse 
proclamatie van het  secundair onderwijs van de St. Martinusscholen; 

- Tijdens de examenperiode van het SO organiseren de lagere scholen van Schakkebroek 
en Herk Centrum een sportdag voor hun leerlingen in het sportcentrum; 

- Rollerclub “Spin It” organiseerde een roller disco show. 
 


