uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
23 mei 2016

Vrije tijd – reglement met betrekking tot de ticketprijzen en –kortingen van het
cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op zijn besluit van 15 april 2013 houdende goedkeuring van het reglement met betrekking tot
de ticketprijzen en –kortingen van het stedelijk CultuurCentrum De Herbakker;
Gelet op het voorstel van mevrouw Annemieke Pieters, wd. directeur cultuurcentrum De Herbakker,
tot wijziging van dit reglement;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen dd. 10 mei 2016;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid ;
Gelet op het gemeentedecreet ;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Het gewijzigd reglement met betrekking tot de ticketprijzen en –kortingen van het cultuurcentrum De
Herbakker wordt als volgt goedgekeurd:
Artikel 1 - BASISTICKETPRIJZEN
Audiovisuele voorstellingen
Ciné Local
School (incl. lesmap)
Familievoorstellingen kinderen
Familievoorstellingen volwassenen
Schoolvoorstellingen kleuter- & lager onderwijs
Schoolvoorstellingen secundair onderwijs
Schoolvoorstellingen volwassenen
Rondleidingen
1.1 - AFWIJKINGEN VAN DE BASISTICKETPRIJZEN
Afwijken van bovenvermelde basisticketprijzen kan (zowel + als - ):
in functie van de uitkoopsom en kostenramingen
in functie van de cultuurspreiding
o investeren in nieuwe beleidskeuzes
o investeren in peilers binnen het programma
in functie van de cultuurparticipatie
o investeren in de toegankelijkheid van het programma
in functie van de gemeenschapsvorming

4 euro
3 euro
6 euro
12 euro
4 euro
7 euro
7 euro
3 euro.

o

-

-

investeren in ontmoeting, bvb. verjaardagsfeestjes, film met koffie en gebak,
enz.
in functie van een samenwerking
o CultuurCentrum De Herbakker kan een samenwerking aangaan met andere
organisaties, verenigingen, privé personen in functie van het realiseren van
de doelstellingen bepaald in het beleidsplan. Ticketprijzen worden in
onderling overleg met de verschillende partners bepaald en kunnen afwijken
van bovenstaande tarieven.
in functie van een stedelijk kansenbeleid
o KomUitPas

1.2 - KORTINGEN OP DE BASISTICKETPRIJZEN
Ticketverkoop met hoeveelheids- en leeftijdskortingen
- Personen die minder dan 4 verschillende voorstellingen boeken, betalen een
basisprijsEen persoon mag maximaal 8 tickets aankopen voor dezelfde voorstelling.
- Hoeveelheidskorting
o 5 % korting bij aankoop van één (of meer) tickets voor 4 verschillende
voorstellingen
o 10 % korting bij aankoop van één (of meer) tickets voor 8 verschillende
voorstellingen
- Leeftijdskorting
o 15 % korting bij aankoop van één (of meer) tickets voor 4 verschillende
voorstellingen
o 20 % korting bij aankoop van één (of meer) tickets voor 8 verschillende
voorstellingen
- De korting van de eerste bestelling blijft behouden doorheen het seizoen.
Artikel 2 - VASTE TICKETPRIJZEN VOOR SCHOLEN
7 euro per ticket voor een theatervoorstelling
tickets voor theatervoorstellingen gereserveerd via onderwijsinstellingen (academies,
secundaire scholen, enz.)
o geen min. / geen max.
o begeleider noodzakelijk (betalend)
o max. 20% van het publiek (of volgens contractuele bepalingen)
o af te halen en te betalen ten laatste 10 werkdagen vóór de voorstelling
tickets voor andere voorstellingen (o.a. muziek, humor, circus, …) gereserveerd via een
onderwijsinstelling: aan het hoogste kortingstarief.
Artikel 3 – GRATIS TICKETS
prospecties (max. 2, bij uitverkochte voorstellingen max. 1)
pers op vertoon van geldige perskaart (max. 2, bij uitverkochte voorstellingen max. 1)
onafgewerkte voorstellingen (voor genodigden), zoals try out, open repetitie, enz.
feestvieringen (voor genodigden) zoals opening seizoen, enz.
contractueel gevraagde vrijkaarten (max. 10 per voorstelling)
sponsors
begeleiders bij schoolvoorstellingen (bv. ouders)
begeleiders bij jeugdverenigingen (per 8 kinderen, 1 begeleider gratis)
begeleiders van mensen met een handicap zoals persoonlijke assistenten, doventolk, enz.
Artikel 4 - BIJKOMENDE BEPALINGEN
Tarieven bij familievoorstellingen
Op moment van aankoop ticket effectief –x jaar/+x jaar zijn
Tarief voor kinderen:
van 2,5 tot en met 12 jaar
Tarief voor (jong)volwassenen: vanaf 13 jaar

€6
€ 12

Groepen
Groepskortingen gelden per voorstelling en kunnen niet over de voorstellingen heen
o Groep = min. 15 / max. 35 personen
Dit geldt enkel voor avond- en familievoorstellingen en niet voor films en schoolvoorstellingen

-

Groepsreserveringen moeten ten laatste 10 dagen voor de voorstelling betaald zijn, zoniet
vervalt de reservatie.

Ruilen tickets
voor een cultuurbon (max. 1 jaar geldig)
o enkel bij uitverkochte voorstellingen
o er wordt 3 euro inruilkost aangerekend
o er wordt geen geld teruggegeven.
-

in uitzonderlijke gevallen wordt terugbetalen toegestaan (na goedkeuring directie)
ruilen gebeurt 5 werkdagen vóór aanvang van de betreffende voorstelling.

Administratiekosten
Online via het ticketsysteem:
o De administratiekost is afhankelijk van het gekozen betaalmiddel.
Tickets reserveren
Gereserveerde tickets moeten uiterlijk 30 minuten voor de voorstelling betaald en afgehaald
worden, zo niet vervalt de reservatie en kunnen de kaarten doorverkocht worden.
Ticketverkoop voor derden in CC
Zie huishoudelijk reglement art. 12: Kaartenverkoop.
Artikel 5 - INWERKINGTREDING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet. Het treedt in werking op 1 juni 2016.
De beslissing van de gemeenteraad dd. 15 april 2013 houdende goedkeuring van het reglement
met betrekking tot de ticketprijzen en –kortingen van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker
wordt met ingang van 1 juni 2016 opgeheven.
Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

