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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 3 februari 2015 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Dirk Tack, Anne Marie  

Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy 

Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy, Jolanta Steverlynck-

Kokoszko,  Twighi Detavernier, Kim Delbeke 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Voorzitter: 

Burgemeester: 

Schepenen:  

Gemeenteraadsleden:  Greet Coucke 
  

Punt 6. Sport.   
Vaststellen tarieven sportlessenreeksen 2015. 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op de doelstellingen opgenomen in het sportbeleidsplan;    

Gelet op  de uitgevoerde enquête waaruit is gebleken dat er vraag is naar de uitbouw van een aantal 

sportinitiatieven voor verschillende doelgroepen en het voorstel van de Sportdienst voor 2015:  

 Sportacademie: aanbieden verschillende sporten aan kleuters en lagere schoolkinderen op 

woensdagnamiddag 

 Verderzetten van het succesverhaal yogalessen voor volwassenen op dinsdagavond 

 Organiseren van een nieuwe lessenreeks (fitbal, pilates,….) 

 Organisatie van  fietstochten en lessenreeksen gym/badminton voor senioren 

Overwegende dat het de bedoeling is dat de organisatiekosten vergoed worden d.m.v. inning van 

deelnamegelden; dat er bij het formuleren van de deelnamekosten, naast inachtname van de 

werkelijke kostprijs,  ook vergeleken werd met de kostprijs van soortgelijke initiatieven in de 

omliggende gemeenten; 

Gelet op het raadsbesluit van 10 december 2012 en 18 februari 2014 waarin de tarieven voor de 

sportlessenreeksen voor respectievelijk 2013 en 2014 goedgekeurd werden; 

Overwegende dat er voorgesteld wordt om in 2015 dezelfde tarieven te hanteren;  

Gelet op het verslag van 15 december 2014 van de algemene vergadering sportraad; 

Na bespreking 

BESLUIT:  eenparig 

Art.1: Voor 2015 worden de tarieven voor de verschillende sportlessenreeksen als volgt vastgelegd: 

 

 Leeftijd Per les/per reeks Abonnement Groot 

abonnement 

 

 

Sportacademie 

 

Kleuters en 

lager 

 

€ 30 / 10 lessen 

 

€ 50 / 2 reeksen 

 

€ 75 / 3 reeksen 

(volledig jaar) 

 

Korting vanaf 

2
de

 kind  

 

€ 25 / 10 lessen 

 

€ 45 / 2 reeksen 

 

€ 70 / 3 reeksen 
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Art. 2: Deze beslissing wordt bekendgemaakt via de website van Anzegem en de krokuskriebelkrant. 

Art.3:  Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 

 

Gedaan in zitting als ten hoofde 

 

 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Waarnemend Secretaris   Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  9 februari 2015 

 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Waarnemend Secretaris   Burgemeester 

 

 

Yoga/fitbal/pilates 

 

Volwassenen 

 

€ 6,5 / les 

 

€ 55 / 10 lessen 

 

€ 100 / 20 lessen 

 

Fitreeksen: 

aerobic, zumba, 

… 

 

Volwassenen 

 

€ 4 / les 

 

€ 35 / 10 lessen 

 

 

 

Gym / badminton 

 

Senioren 

 

€ 20 / 10-

beurtenkaart 

 

€ 15 / 10 lessenreeks 

 

 

 

Fietstochten 

 

Senioren 

 

€ 1,5 / keer 

  

     

 

Start to reeksen: 

(run, MTB, …) 

 

 

volwassenen 

 

€ 35/ reeks 

  


