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Gemeenteraadsleden:

Punt 6. Sport
Goedkeuring wijziging gemeenteraadsbesluit van I maart 2016 houdende vaststelling tarieven
sportkampen 2016 en sportlessenreeksen 2016.

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowelfeitelijk als juridisch:
De sportdienst biedt in de vakanties verschillende soorten sportkampen en sportactiviteiten aan, de
prijs is afhankelijk van het aanbod.
Het is de bedoeling dat de organisatiekosten vergoed worden d.m.v. inning van deelnamegelden.
Er is nood aan aangepaste sportactiviteiten en kampen voor tieners in de vakanties.

Verwijzend naar volgende wettelijke,decretale of reglementaire bepalingen
Het gemeentedecreet, art. 43.1 5"

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
De gemeenteraadsbeslissing van B maart 2016 houdende vaststelling tarieven sportkampen en
sportlessenreeksen 20 I 6.

het advies van de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad uitgebracht in vergadering van 19
september 2016.

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art. l: de raadsbeslissing van B maart 2016 houdende vaststelling tarieven sportkampen en
sportlessenreeksen 2016 wordt aangevuld/gewijzigd als volgt (wijzigingen geel gemarkeerd):

Artikel 1: De tarieven voor de verschillende sportkampen en sportactiviteiten, rekening houdend met
de kosten van de aangeboden activiteiten als volgt vast te leggen.
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kamp
halve dagen

kamp
volledige dagen

Gategorie Prijs week
(Sdagen)

Prijs per
dag

Prijs week
(Sdagen)

Prijs per
dag

Omni-sportkampen:
Deelnemers krijgen tijdens het kamp allerlei
sporten aangeboden.

€ 31,5 € 6,3 €63 € 12,6

Combi-sportkampen:
Deelnemers krijgen sport in combinatie met
andere activiteiten: knutselen, dans,
optreden, uitstappen, ...
vb:circuskamp

€39 €7,8 €.78 € 15,6

Thema-sportkampen:
Deelnemers krijgen sport met een bepaald
specifiek thema, dat tijdens de week
meerdere keren terugkomt.
Vb: avonturenkamp, zwemkamp, ...

€.44,5 € 8,9 €89 € 17,8

Internaatskamp:
Deelnemers krijgen dagvullend programma
en blijven één of meerdere dagen
overnachten tijdens het kamp.

€ 180 €36

Driedaags kamp:
Deelnemers krijgen dagvullend programma
en blijven één of meerdere dagen
overnachten tiidens het kamp.

€126 €42

Zwemkamp:
Zweminitiatie ism Zwevegem

l9lessen
€ 150 €7,9

EN Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Deze tarieven worden niet geïndexeerd

Artikel 2: De volgende kortingen op de vastgestelde prijzen van sportkampen te voorzien:
o Gezinskorting: bij meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin, is er een korting van € 5 vanaf

het 2de kind.

o Korting bij deelname meerdere kampen: bij inschrijving voor meerdere kampen, in eenzelfde
vakantieperiode, van hetzelfde kind, is er een korting van € 5.

Deze kortingen worden niet geïndexeerd.

Artikel 3: De tarieven voor 2016 voor de verschillende sportlessen en sportreeksen, rekening
houdend met de kosten van de aangeboden activiteiten als volgt vast te leggen.

Leeftijd Per les/per
reeks

Abonnement Groot
abonnement

Kleuters en
lager

€30/10
lessen

€.50 I 2
reeksen

€.7513 reeksen
(volledig jaar)
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Sportacademie

Yoga/fitbal/pilates Volwassenen € 6,5 / les € 55 / 10 lessen € 100 / 20 lessen

Fitreeksen: aerobic, zumba, Volwassenen €4lles € 35 / 10 lessen

Gym / badminton Senioren €20110-
beurtenkaart

Fietstochten Senioren € 1,5 / keer

Start to reeksen
(run, MTB, ...) volwassenen € 35/ reeks

Sportuitstap halve dag.
Vb ijsschaatsen ieuod € 8.5
Sportuitstap volledige dag.
Vb ice mountain ieuod €38
Sportuitstap voor tieners
x-treme.
Vb: skien skvdive

tieners €58

Sportuitstap voor tieners.
-initiatie
-Omnisport
-adventure

tieners
€10
€15
€.20

Korte activiteit
senroren:
Vb: les aquaovm

voor sentoren €5

Uitstap voor senioren,
namiddagvullend programma
Vb: volksspelen namiddag,
bowling

senroren €10

Sportelnamiddag
burensportdienst

sentoren €B
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€70 l3 reeksen

Artikel4:
nnrurleren sportactiviteiten :

Annulatie gebeurt via de ouderpagina in i-school.
lndien dit niet lukt díent contact opgenomen te worden met de Sportdienst.

o Annuleren kan tot een week voor de gereserveerde dag.
o Bij laattijdige annulatie: Sportdienst contacteren.
o Bij overmacht zoals ziekte, begrafenis, ziekenhuis, economische werkloosheid zal er een

attest gevraagd worden. Dit attest dient ten laatste een week na de gereserveerde dag
worden bezorgd.

o Bû geen annulatie of te late annulatie zonder geldige reden wordt de activiteit aangerekend
plus € 2 vergoeding administratief werk.

Korting vanaf
2d" kind

€251 10
lessen

€.45 I 2
reeksen
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Art.2 : Dit besluit wordt bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis en publicatie in het
gemeentelijke informatieblad en de webstek.
Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemèentedecreet 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
Secretaris

Sonja N

Stephan Titeca
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 1B oktober 2016

Marcke
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