
 

   

Informatiefiche Sportzalen St-Michelsite, Sint-Jans-Molenbeek 
 
Adres:  Picardstraat 170 

1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) 
 
 
 
 
 
 
Omschrijving infrastructuur: 
De sportaccommodatie omvat: 

- de sportzaal (32m x 18m) 
- de gymzaal (18m x13m) 
- de danszaal (12m x 8,5m) 
- de kleedkamers, de douches en het sanitair 
- de materiaalruimtes 
 

In de sportzaal werd een scheidingswand voorzien zodat de zaal kan opgedeeld worden in 2 aparte 
delen. 
 
1. Sporttakken sportzaal: 

o zaalvoetbal (28m x16m) 
o basketbal (28m x15m of 2 trainingsvelden 19m x 16m  - 1 per zaaldeel) 
o badminton (4 velden - 2 per zaaldeel) 
o volleybal (18m x 9m of 2 trainingsvelden 14m x 7m - 1 per zaaldeel) 
o handbal (28m x16m) 

 
2. Sporttakken danszaal:   

o dans 
o bepaalde gevechtssporten (geen tatami aanwezig) 
o yoga, tai chi, pilates, .. 

 
3. Sporttakken gymzaal:   

o gym 
o 1 jeugdvolleybalveld (geen competitie) 
o bepaalde gevechtssporten (geen tatami aanwezig) 

 
Openingsdagen en -uren: 
 
De sportaccommodatie staat naschools ter beschikking: 

- op weekdagen: 17.00 u. – 23.00 u., behalve op woensdag:  14.00 u. – 23.00 u. 

- op zaterdag en zondag: 8.00 u. – 23.00 u. 

Neem contact op met de beheerder voor het huren van de zaal tijdens de schoolvakanties. 
Op officiële feestdagen is de sportaccommodatie niet beschikbaar. 
 
Modaliteiten huren infrastructuur: 
 
Tot 31 mei hebben ‘door de VGC-erkende sportverenigingen en werkingen’ voorrang om de vrije  
uren in te nemen. 

Contactpersoon:    VGC-sportdienst - Ahmed Oulad Ben Tayeb 
 
Telefoon:      0490 49 44 83     
E-mail:      beheer.stmichel@vgc.be  



 

   

Tarieven 
 

ERKENDE VERENIGINGEN * 

 per uur per halve dag 
(vanaf 4u) ** 

per dag (vanaf 
8u) ** 

jaarcontract 

2/2 sportzaal 25 EUR 75 EUR 125 EUR tussen 35u en 100u: 20% korting 
meer dan 100u: 50% korting 

1/2 sportzaal 15 EUR 45 EUR 75 EUR tussen 35u en 100u: 20% korting 
meer dan 100u: 50% korting 

Gymzaal 15 EUR 45 EUR 75 EUR tussen 35u en 100u: 20% korting 
meer dan 100u: 50% korting 

Danszaal 10 EUR  30 EUR 50 EUR 20% korting 

 
 

NIET ERKENDE VERENIGINGEN 

of privé-activiteiten (non profit) 

 per uur per halve dag 
(vanaf 4u) ** 

per dag (vanaf 
8u) ** 

jaarcontract 

2/2 sportzaal 40 EUR 120 EUR 200 EUR / 

1/2 sportzaal 25 EUR 75 EUR 125 EUR / 

Gymzaal 25 EUR 75 EUR 125 EUR / 

Danszaal 15 EUR  45 EUR 75 EUR / 

 
 

ANDERE VERENIGINGEN (profit) 

 per uur per halve dag 
(vanaf 4u) ** 

per dag (vanaf 
8u) ** 

jaarcontract 

2/2 sportzaal 50 EUR 200 EUR 250 EUR / 

1/2 sportzaal 30 EUR 120 EUR 150 EUR / 

Gymzaal 30 EUR 120 EUR 150 EUR / 

Danszaal 20 EUR  80 EUR 100 EUR / 

 
* 

- Door de VGC erkende (sport)verenigingen en (sport)organisaties  
- Nederlandstalige Brusselse scholen, hogescholen en universiteiten  
- Brusselse IBO’s 

 
** tarief enkel voor evenementen, niet voor duurzame activiteiten 


