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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 sportkampen beperkt gehouden. 
De gemeenteraad kende daartoe in haar vergadering van 10 december 2018 het 
prijssubsidiereglement voor het werkjaar 2019 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 geldt voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 
december 2019. 

  

Voorwaarden 

 Het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd 
voor het kalenderjaar 2019. 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 248.790,45 EUR 
(exclusief btw) voor het kalenderjaar 2019 moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 

 Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Herk-de-Stad vanaf 1 
januari 2019 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 
7,33. 

 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 7,33 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 2019 tot en met 31 december 2019 
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 7,33. 

 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. 

 

§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. 
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 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 9,16 EUR/u 36,65 EUR/u 73,30 EUR/u 

SC U 2/3 zaal 18,33 EUR/u 73,30 EUR/u 146.60 EUR/u 

 SC U 3/3 zaal 27,49 EUR/u 109,95 EUR/u 219,90 EUR/u 

Vergaderlokaal  18,33 EUR/ vergadering 36,65 EUR/ vergadering 

Berging sporthal  183,25 EUR/jaar  

1 Doucheruimte  18,33 EUR/ half uur*  

 

§4 Totale toegangsprijs (inclusief BTW): 

Accommodatie Jeugd Volwassenen Buiten gemeente 

SC U 1/3 zaal 10,41 EUR/u 41,65 EUR/u 83,30 EUR/u 

SC U 2/3 zaal 20,83 EUR/u 83,30  EUR/u 166,60 EUR/u 

SC U 3/3 zaal 31,24 EUR/u 124,95 EUR/u 249,90 EUR/u 

Vergaderlokaal  20,83 EUR/ vergadering 41,65 EUR/ vergadering 

Berging sporthal  208,25 EUR/u  

1 Doucheruimte  20,83 EUR half uur*  

* zonder gebruik van accommodatie 

 

 Deze gesubsidieerde inkomgelden en deelnamegelden kunnen steeds geherevalueerd worden 
tijdens het kalenderjaar 2019 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. 
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 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 
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, Ursulinenstraat, 1 bus 1 
 Klimzaal Crux Bouldergym, Ursulinenstraat, 1 bus 2 
 Cafetaria Bierpunt,  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. 
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 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. 

 
2019  

 Bewegwijzering in het gebouw. 
 Laptop 
 Ingebruikname van online-reservatie en facturatieprogramma    

   
Bezetting  

 

Scholen 
 
Tijdens de schooluren wordt de sporthal vooral gebruikt door de Scholengemeenschap St.-
Martinus. 
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Zowel de eerste graad van het SO als het basisonderwijs: “Herk Centrum” en het bijzonder 
onderwijs “De Olm” maken gebruik van de sporthal. Overdag hebben we een bijna 100% 
bezetting van de sporthal. 
 
Verenigingen 
 
Tijdens de naschoolse uren en in de weekends wordt de sporthal gebruikt door het 
verenigingsleven of door losse gebruikers. 
In 2019 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 Schuvoc Dames 1,5 
Rec. Volleyb. heren VKS competitie Primus RV 1,5 
Revalidatiecentrum Jessa ziekenhuis Reva Jessa 1 
Badminton Schubad Herk 17 
Badminton jeugd Schubad Herk 12 
Wintertraining jeugd JVGH JVGH jeugd 4 
Inlineskaten Rollerclub Spin it  5 
Taekwondo Poong Cha 1,5 
Volleybal VC Herk 9 + Wedstrijden 
Volleybal jeugd VC Herk 15,5 + 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 
Taekwondo Poong Cha 3 
Taekwondo jeugd Poong Cha 2 
Karate Ro Hay 5,5 
Kickboksen Chakushin 4,5 
Dans kinderen SOLO 3,5 
Torbal Visueel 

gehandicaptengroep 
Zonnestraal 

4 

Knuffelturnen Bond 2 
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Work-outvormen Dans fitness Hasselt 12 
Zoemba Cirkel 1 
Stijldans Dansteam Remels 6 
Curvebowlen Curvbowlgroep 3 
Capoeira Mundo Capoeira  1 

 
 

 
 Vrije uren in de sporthal. 
  
 Vrije sporthaluren zijn moeilijk te reserveren: 

- De meest gegeerde uren tussen 19.30 en 21.30 uur zijn bezet.  
- In het weekend zijn er nog mogelijkheden. De organisatie van wedstrijden van de 

rolstoelbasketbal- en de volleybalvereniging die op onregelmatige tijdstippen 
plaatsvinden en variëren in duur maakt het echter moeilijker om in het weekend 
uren te reserveren op permanente basis.  

 Bovenstaande problematiek maakt het moeilijk om aanvragen van nieuwe verenigingen in te 
roosteren.   

 
 Gebruikersaantallen 

Scholengemeenschap St. Martinus. 
 
De middenschool campus Ursula is overdag de grootste gebruiker van het sportcentrum. Op 
weekbasis worden er 88 uren lichamelijke opvoeding gegeven door de St.-Martinusschool 
onderwijs en 6 uren door het basis onderwijs. Het gebruik situeert zich vooral in de grote hal 
maar ook de kleine zalen worden voor specifieke lespakketten (dans – gevechtsporten) 
gebruikt. 
Gedurende het jaar 2019 maakten 57.910 lln. gebruik van de sportaccommodatie.  

Het basis- en bijzonder onderwijs samen was goed voor 4650 lln.  

 Verenigingsleven. 
 

In de naschoolse periode wordt het sportcentrum gevuld met verenigingen De dienst sport 
en de sportraad zet in op jeugdsport en zet clubs aan te investeren in een  kwaliteitsvolle 
jeugdwerking. Clubs met jeugdwerking Het aantal deelnemers aan sportkampen en extra-
muros schoolactiviteiten lager onderwijs zijn verrekend in onderstaande cijfers. In totaal 
nemen 376 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 2017 

Totaal aantal 
gebruikers 2018 

Totaal aantal 
gebruikers 2019 

Sporthal Jeugd 16.731 15.879 17.366 
 Volwassenen 19.097 19.893 20.723 
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Kleine 
zalen 

Jeugd  7.657 8.203 7.177 

 Volwassenen 8.185 7.389 9.255 
Totaal aantal gebruikers 51.670 51.364 54.521 

 
We zien een stijging van het aantal gebruikers van het sportcentrum. Hierbij valt op dat het 
aantal jeugdige bezoekers toeneemt tov van vorig jaar. Als we de cijfers tegen het licht 
houden, zien we een groter ledenaantal bij sommige clubs en de Rollerclub “Spin-it” met 
meer dan 50 leden die haar vaste stek in het sportcentrum in neemt. Verder kennen de 
schoolsportactiviteiten succes waardoor de cijfers ook positief beïnvloed worden.  
 
 
Totaal gebruik sportcentrum - publieke functie. (gemeente en school) 

   
   
sporthal Jeugd 17.366 
 school 62.560 
 Volwassenen 20.723 
Kleine 
zalen 

Jeugd  7.177 

 Volwassenen 9.255 
Totaal aantal gebruikers  117.081 

 
 
Activiteiten  

Extra-muros schoolsportactiviteiten. 
In samenwerking met het basisonderwijs en Moev werden volgende interscholen activiteiten 
georganiseerd. Alle lagere scholen van Herk-de-Stad nemen hieraan deel.  
In totaal mochten we 645 kinderen verwelkomen in de sporthal tijdens deze activiteiten die 
traditioneel op woensdagnamiddagen plaatsvinden.  
januari  trefbal   3de en 4de leerjaar basisscholen 176 lln. 
februari netbal   5de en 6de leerjaar basisscholen 216 lln.  
november  tchouckbal  5de en 6de leerjaar basisscholen 168 lln. 
 
voor de lln van het eerste en 2de leerjaar werd er een dancehappening georganiseerd op 20 
februari. Hier mochten we 85 deelnemers noteren. 

Sport overdag  
Naast de schoolsportactiviteiten worden er overdag wekelijks sportactiviteiten georganiseerd 
voor de inwoners door de dienst sport:  
- Onderhoudsgymnastiek    wekelijks 20 - 30 deelnemers 
- vonetbal: combinatie van netbal en volleybal wekelijks 10 deelnemers 
- curvebowls      wekelijks  6 deelnemers 
- G-sport      wekelijks 4 deelnemers 
- yoga ism dienstencentrum De cirkel  wekelijks 12 deelnemers 
- zumba gold (De cirkel)     wekelijks 12 deelnemers 
 
- Het sportcentrum is sinds enkele jaren ook vaste vertrekplaats voor de wielerklassieker  

“Wilfried Cretskens Classic”, georganiseerd door WTC de Berkentrappers met een kleine 
700 vertrekkers aan de start.  
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- Ook andere wielerevenementen krijgen in het sportcentrum Herkules een start en of 
stopplaats zoals o.m. de organisatie “de Parel van het Hageland” uit Boutersem.  

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

-  “Kijk ik fiets” wordt voor de eerste keer georganiseerd; leren fietsen voor kinderen van 3 
tot 7 jaar.  


