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Vrije Tijd

- Kunstacademie -

Retributiereglement Kunstacademie

Aanwezig
Nicole De Munter, Christophe De Waele, Bob D'Haeseleer, Marc Windey, Ann Van den Driessche, Isaura Calsyn, Danny
Smessaert, Koen Loete, Dirk Van de Velde, Janvier Buysse, Rita De Coninck, Odette Van Hamme, Filip Smet, Michel De
Sutter, Gertjan Blomme, Rudi Desmet, Paul Verstraete, Hilde Lampaert, Peter De Graeve, Janick Smessaert, Sandra
Coremans, Danny Plaetinck, Kelly De Vlamynck, Nathalie De Coster, Meike Van Grembergen

Afwezigen
Luc Vandevelde, Matyas Blanckaert, Kevin Roos

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikels 40 en

41

MOTIVERING

ln het kader van transparantie wordt een retributiereglement opgesteld waarin alle vormen van
inkomsten van de Kunstacademie, uitgezonderd de inschrijvingsgelden, worden opgenomen.
Hieronder valt het huurcontract van het auditorium, huur en waarborg van de instrumenten en de
kopiekaarten voor de leerlingen.
Aangezien de inschrijvingen van start gaan vanaf 4 mei is het wenselijk om dit retributiereglement te
laten ingaan per 1 mei.
ADVIES
geen extern advies ingewonnen
FINANC¡ELE VERANTWOORDING

I
STEMMING
23 voor, 1 tegen en geen onthoudingen

BESLISSING
Artikel I

Het retributiereglement Kunstacademie,

in bijlage aan deze beslissing

toegevoegd, wordt

goedgekeurd.

Artikel 2
Dit retributiereglement treedt in werking op

I

mei 2019.

Artikel3
Het retributiereglement Kunstacademie vervangt, zodra het in werking treedt, de voorgaande
retributiereglementen betreffende de huur van het auditorium, instrumentenverhuur en kopiekaarten.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, êcht:

Bijlage

RETRIBUTIEREGLEMENT KUNSTACADEMIE EEKLO

I.

AUDITORIUM

Artikel I
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van het auditorium van de stedelijke kunstacademie.

Het gebruik van het auditorium wordt bij voorrang verleend aan de stedelijke kunstacademie voor
haar lesopdrachten en andere schoolactiviteiten. Dit gebruik is steeds vrijvan retributie.

Artikel2
Het auditorium staat ter beschikking van derden voor de organisatie van diverse activiteiten, zoals
kleinere concerten, voordrachten, colloquia e.a. (geen fuiven).
Deze activiteiten mogen in geen geval de lessen en schoolactiviteiten in de academie hinderen.

Artikel3
Per dagdeel wordt een basistarief vastgesteld dat het uitgangspunt vormt voor de berekening van
de gebruiksvergoeding. Op het basistarief kunnen, zoals verder bepaald in dit reglement, kortingen
worden toegestaan volgens de aard van de huurder en de aard van de activiteit.
Alle aanvragen voor het gebruik van het auditorium worden gericht aan en behandeld door de directie
van de stedelijke kunstacademie.

Artikel4
1 . een dag bestaat uit 3 dagdelen : van 08.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 uur tot 18.00 uur en van
18.00 uur tot 23 uur ;
2. een gedeelte van een dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd ;
3. er is absoluut verbod op de verkoop van dranken en eten in het gebouw;
4. uiterlijk sluitingsuur van het auditorium is 23.00 uur ;
5. op zaterdagen verhoogt het tarief met 25 % en op zon- en feestdagen met 100 % ;
6. er is een vrijstelling van betaling mogelijk voor initiatieven die uitgaan van het stadsbestuur of
waarvoor het stadsbestuur een beroep doet op de medewerking van derden.
ArtikelS

Deo

even

-1
Activiteit
EURO

Basis

Kortino

125,00
1

Kortino 2
Commercieel

40.00
65.00
250,00

Technieker/uur
EURO
25,00
10.00
15.00

25,00

ToezichUuur(*)
EURO
25,00
10,00
15,00
25,00

Blokkade
EURO
40,00
15.00

20,00
75,00

Basistarief wordt aangerekend aan niet-Eeklose verenigingen die niet zijn aangesloten bij een raad
voor cultuurbeleid of een andere adviesraad.
Korting 1 is bestemd voor de leden van de Eeklose raad voor cultuurbeleid (cultuur-, sport-, jeugden toeristische raad) en voor de andere erkende Eeklose adviesraden.
Korting 2 wordt aangerekend aan scholen, aan nietEeklose culturele verenigingen die lid zijn van
de raad voor cultuurbeleid van hun gemeente evenals aan niet-Eeklose erkende adviesraden.
Het commercieel tarief is voor alle activiteiten met zakelijke doeleinden.

Na overleg met de directie van de kunstacademie kan het auditorium langer dan 1 dag worden
gehuurd.
De betaling van het toezicht, verzekerd door het personeel van de stedelijke kunstacademie
gaat in vanaf 21 uur aansluitend op de schooluren en voor de ganse activiteitenperiode in alle andere
gevallen.

(.)

Artikel6
Er wordt voor het gebruik van het auditorium geen waarborg aangerekend aangezien er geen fuiven
toegelaten zijn in deze ruimte.

ArtikelT
Voor alle activiteiten ingericht door diensten en verenigingen vreemd aan de academie worden via
het stadsbestuur twee contracten afgesloten, zijnde één tegen burgerlijke contractuele
aansprakelijkheid inzake ingebruikname stadsgebouw en één tegen brand, bliksem en ontploffing
inzake ingebru ikname stadsgebouw.
Het bedrag voor deze verzekering is in de huurprijs inbegrepen.
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Artikel 10
Huur instrumenten Eeklo

-

Lieveqem Waarschoot

- Lieveqem

Zomerqem

Het huurgeld bedraagt €70 (= €40 huur en €30 waarborg) per schooljaar. Bij verlenging van het
huurcontract dient enkel de €40 huur opnieuw betaald te worden. De waarborg wordt apart gehouden
tot wanneer het instrument definitief en in goede staat wordt ingeleverd.
lndien het instrument niet in goede staat wordt teruggebracht, zaleen offerte van herstel door een
vakman opgemaakt worden. De herstelkosten worden verrekend bij terugbetaling van de waarborg.

lll.

Kopiekosten

Artikel 11
De KAI biedt voor het maken van kopieën een kopiekaart aan. Hiermee kunnen 55 kopieën worden
gemaakt voor €4.

Namens de gemeenteraad,
Nicole De Munter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
@rt. 126 nieuwe gemeentewet)
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ArtikelS
Voor alle betalingen dient men zich te wenden tot de financiële dienst van de stad Eeklo
Bij niet-betaling wordt de retributie burgerrechtelijk ingevorderd.

II.

HUUR EN WAARBORG INSTRUMENTEN

Artikel9

-

De Academie verkoopt geen instrumenten, maar heeft er wel een aantal te huur. Het
instrument en de bijgeleverde toebehoren blijven echter ten allen tijde eigendom van de
Academie.

Om in aanmerking te komen voor het huren van een instrument dient een leerling aan
volgende vooruvaarden te voldoen:
Rechtmatig ingeschreven zijn in onze Academie in 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2. Vanaf

o

3.3 wordt gevraagd een eigen instrument aan te schaffen. lndien het instrument
beschikbaar is, kan de directeur toestemming verlenen om het instrument langer te

-

o
o

huren.
Subsidieerbare én regelmatige leerling zijn
Maximaal 1 instrument uitlenen

Aanvraag voor huur van een instrument gebeurt via de titularis. Administratie en betaling
worden geregeld op het secretariaat. Huren en verhuren gebeurt enkel in de hoofdschool.
Btj het afhalen van het instrument heeft men het inschrijvingsbewijs van de school en de
identiteitskaart bij.

Het instrument werd nagezien door een gespecialiseerde vakman en is in goede
bespeelbare staat bij het verhuren.
Het huurcontract is jaarlijks en eindigt op 30 juni.
Teruggave van het huurgeld wegens annulering kan enkel in de maand september.
Leerlingen die hun instrument wensen te behouden in het volgende schooljaar (en dus ook
tijdens de zomervakantie) betalen tussen 16 en 30 juni voor het nieuwe contract.

Leerlingen die geen les meer zullen volgen

in het volgende schooljaar, moeten

hun

instrument inleveren tussen 16 en 30 juni van het jaar waarin ze les volgden. Bij het inleveren
van het instrument op het secretariaat moet u een ontvangstbewijs vragen en ontvangen.
Wanneer instrumenten te laat worden binnengebracht of verlengd, wordt automatisch een
bijkomende kost van 30 euro aangerekend.
De huurder moet aan het eind van elk schooljaar en/of bij het beëindigen van het

huurcontract, het instrument

ter controle van de huidige staat aan de vakleerkracht

voorleggen.
De waarborg wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald afhankelijk van eventuele schade aan
het instrument, gewone slijtage niet meegerekend. De waarborg wordt teruggestort op het
vermelde rekeningnummer. lndien uw rekeningnummer wijzigt, bent u verantwoordelijk ons
dit te melden.
Blaasinstrumenten worden verhuurd zonder mondstuk en/of rietje.
lnstrumenten bevinden zich in goede staat. Strijk- en snaarinstrumenten zijn bij aanvang van
het huurcontract recent besnaard. Na afloop van het huurcontract worden deze op kosten
van de huurder opnieuw besnaard zodatdeze in goede staat verkeren voor verder verhuur.
Het springen van een snaar van een viool, cello of contrabas zijn geen herstellingen. Nieuwe snaren
zijn dus ten koste van de huurder aangezien dit om een verbruiksproduct gaat.
lndien een instrument te klein is geworden, kan het op elk moment en zonder kosten worden
geruild voor een groter instrument. De wijziging van instrument wordt in samenspraak met
de titularis gemeld aan het secretariaat.
Er is een meldingsplicht als een huurinstrument beschadigd is of nodige herstellingen moet
ondergaan.
Er wordt in geen enkel geval een herstelling uitgevoerd buiten de kennisgeving van de
school.

-

-

-

- Er wordt aangeraden het instrument persoonlijk te verzekeren. De huurder is
verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van het gehuurde instrument. Bij diefstal is
men verplicht om door de bevoegde wettelijke instantie een proces verbaal te laten

-

opmaken.

De huurder is volledig aansprakelijk voor verlies of diefstal van het instrument en
bijhorigheden. Het instrument zal in dit geval moeten worden vergoed aan de actuele
aankoopprijs.
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