
 
 

 

 
FINANCIEN - Retributiereglement culturele activiteiten 

 
Dit retributiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 september 2016 
 

 

Artikel 1. Het retributiereglement culturele activiteiten - zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 

2015 wordt als volgt gewijzigd: 

- toevoeging korting van 1,50 EUR per los ticket voor PlusPas-houders 

- organisatie gratis busvervoer door gemeente wanneer Zedelgemse scholen deelnemen aan de 

schoolvoorstellingen en de cultuurdag 

- toevoeging tarief van 5,00 EUR bij binneneditie voor viering Vlaanderen Feest 

 

Artikel 2.- Het retributiereglement wordt als volgt hervastgesteld (gecoördineerde versie) 

§1. De modaliteiten voor het bepalen van de toegangsprijzen voor culturele voorstellingen worden als volgt 

goedgekeurd: 

- er wordt rekening gehouden met de geraamde kostprijs van de voorstelling 

- de prijsbepaling gebeurt aan de hand van volgende logica: 

 kostprijs  2.000, 00 EUR    11,00 EUR 

 2.000,00 EUR  kostprijs  2.500, 00 EUR  13,00 EUR 

 2.500,00 EUR  kostprijs  3.000, 00 EUR  15,00 EUR 

 enz. 

§ 2. In bepaalde omstandigheden kan afgeweken worden van de prijzen in artikel 1, bv. een voorstelling is 

volledig nieuw en de cultuurdienst is van mening dat het publiek deze voorstelling moet leren kennen. Hierdoor 

kan het interessant zijn om de toegangsprijs te verlagen. 

In dit geval zal de ticketprijs maximum met 4,00 EUR verminderd worden. 

§ 3. De verschillende abonnementsformules en definitieve toegangsprijzen voor culturele activiteiten worden 

bepaald door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de werkgroep programmering die 

deel uitmaakt van de gemeentelijke culturele raad. 

§ 4. Een ticket voor een familievoorstelling kost 7,00 EUR (geen kortingen mogelijk, tenzij korting voor leden 

Gezinsbond (zie artikel 6)). 

§ 5.  

 voor het bijwonen van een filmvoorstelling die kadert in het cultuurprogramma, wordt de deelnameprijs 

vastgesteld op 3,00 EUR per persoon (geen kortingen mogelijk) 

 voor het bijwonen van de jaarlijkse viering Vlaanderen Feest: 

- binneneditie: 5,00 EUR per persoon (drankje inbegrepen) 

- buiteneditie: gratis 

§ 6. Volgende kortingen worden toegekend: 

 65- plussers en houders van een PlusPas krijgen een korting van 1,50 EUR per los ticket 

 -26 jarigen krijgen een korting van 5,00 EUR per los ticket, op de dag van de voorstelling zelf kunnen ze 

een ticket kopen aan de helft van de prijs 

 leden van de Gezinsbond krijgen 1,50 EUR korting per los ticket voor een familievoorstelling op 

voorwaarde dat de lokale afdelingen promotionele ondersteuning bieden bij de voorstelling 

Deze kortingen gelden niet bij de aanschaf van een abonnement en zijn niet cumuleerbaar met andere 

kortingen. 

§ 7.Erkende Zedelgemse verenigingen of organisaties kunnen op twee manieren participeren in een 

cultuurvoorstelling en/of korting krijgen: 

- een organisatiepartner tekent een samenwerkingsovereenkomst (één vereniging per voorstelling, of één soort 

vereniging per voorstelling). Deze overeenkomst legt afspraken over wederzijdse publiciteit, de korting en de 

betalingsmodaliteiten vast. De organisatiepartner krijgt een korting van 20 % op de standaardticketprijs. 

- een erkende Zedelgemse vereniging of organisatie die geen organisatiepartner is, kan ook een groepsaankoop 

doen van minimum 10 tickets en krijgt hiervoor 15 % korting op de standaardticketprijs.   

§ 8. Indien tickets na twee weken reservatie niet werden betaald, vervalt de reservatie (uitgezonderd bij 

verenigingen of organisaties vermeld in artikel 7). 

§ 9. De toegangsprijs wordt betaald: 

°1 - Voor aanvang van de activiteit:  

- contant  



- via overschrijving 

- online indien gekozen werd voor een online reservatie 

- via factuur bij een groepsaankoop door een erkende Zedelgemse vereniging of organisatie 

° 2 - Onmiddellijk na de activiteit en via factuur voor een organisatiepartner. 

§ 10. Schoolvoorstellingen die bijgewoond worden door leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs, kosten 

2,50 EUR per leerling. Leerlingen van het middelbaar onderwijs betalen 3,50 EUR. 

Na de voorstelling wordt een factuur opgemaakt op basis van het aantal aanwezige leerlingen. De betaling moet 

gebeuren binnen 1 maand na factuurdatum.  

§ 11. Scholen schrijven in voor de schoolvoorstellingen in de loop van juni van het schooljaar voorafgaand aan 

het schooljaar waarin de schoolvoorstellingen plaatsvinden. Indien een inschrijving later wordt geannuleerd, dan 

wordt door de gemeente een schadevergoeding van 50 % aangerekend. Deze annulatie dient schriftelijk te 

gebeuren. 

§ 12. Voor de cultuurdag voor scholen (tweejaarlijks) wordt een toegangsprijs van 5,00 EUR per leerling 

aangerekend. 

§ 13. Zedelgemse scholen die deelnemen aan de schoolvoorstellingen en de cultuurdag kunnen gebruik maken 

van gratis busvervoer georganiseerd door het gemeentebestuur, op voorwaarde van beschikbaarheid. Het 

busvervoer wordt enkel aangeboden voor leerlingen van het kleuter en het 1ste tot en met het 4de leerjaar. 

Zedelgemse scholen die over eigen busvervoer beschikken mogen ter compensatie gratis deelnemen aan de 

desbetreffende voorstellingen en de cultuurdag. 

§ 14.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de 

invorderingsprocedure van de niet-fiscale ontvangsten. 

 

 

 
(de integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 


