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Cafetaria sporthal Bourgoyen zoekt uitbater

TMVW is in samenwerking met de Stad Gent op zoek naar een uitbater die zal

instaan voor de cafetaria in sporthal Bourgoyen.

De sporthal ligt vlakbij het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen en beschikt over een zeer

ruime parking. De in 2006 gerenoveerde Sporthal Bourgoyen bestaat uit een:

omnisporthal met drie deelterreinen 

judozaal

turnzaal 

powerzaal

gymhal

cafetaria 

Bezetting

⏲



De standaard openingsuren zijn van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 23 uur. De

clubbezetting situeert zich hoofdzakelijk tussen 17.30 en 23 uur op weekdagen en tussen 9 en

23 uur in het weekend.

De bezetting van de sporthal bestaat vooral uit vaste clubs die van september tot april op

wekelijkse basis komen trainen en wedstrijden spelen. De grootste actieve club is turnclub

OTM Gent.

Tijdens de weekends wordt de eerder matige bezetting, met uitzondering van de

gymhal, afgewisseld met een vijftiental grotere manifestaties die behoorlijk wat publiek naar

de sporthal lokken.

Tijdens schoolvakanties worden er sportkampen van de Stad Gent georganiseerd waarbij over

de middag het water wordt afgenomen van de concessionaris die op zijn beurt de ruimte

openstelt.

Traditioneel zijn de maanden mei, juni en augustus minder bezet.

In juli is de sporthal gesloten, met uitzondering van de sportkampen.

Cafetaria

De bijhorende cafetaria op het eerste verdiep is 275 m² (waarvan 62 m² als VIP ruimte) groot en

beschikt over een lift voor publiek, toiletten en een eigen buitenuitgang. Momenteel is er een

beperkte ruimte beschikbaar als keuken. De heropfrissing van de volledige ruimte zal worden

opgenomen in overeenstemming met de nieuwe concessionaris.

Concessie

De concrete aanvangsdatum is voorzien in de zomer van 2019 en wordt in onderling overleg

vastgelegd. 

Interesse of vragen? Stuur een mail naar aankoop@farys.be tot uiterlijk 30 november 2018.

Informatie

Marc Gillemon, senior projectleider FM beheer TMVW, tel. 09 242 58 07, e-mail

marc.gillemon@farys.be

Bevoegd

procedure concessie Bourgoyen.pdf

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/36555-procedure%20concessie%20Bourgoyen-a53d6e.pdf
mailto:marc.gillemon@farys.be
mailto:aankoop@farys.be


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent
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