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Reglement 

 

Retributiereglement voor sportactiviteiten 

georganiseerd door de sportdienst 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2020 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 18 december 2020 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Het retributiereglement voor de sportactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst, goedgekeurd in de 

gemeenteraad dd. 28 juni 2018. 

 

Feiten 

• De laatste wijziging van het retributiereglement sportactiviteiten dateert van 28 juni 2018 en ging enkel over inhoudelijke 

wijzigingen: toevoegen en wijzigen van artikels. 

• Er werd geen enkel tarief verhoogd, de huidige tarieven zijn reeds geldig sinds 18 december 2014. 

• De sportdienst maakte een kosten-batenanalyse van alle activiteiten die zelf georganiseerd worden. (zie bijlage: 

cijfergegevens) 

• De sportdienst vergeleek ook de tarieven met de tarieven van andere omliggende gemeenten. (zie bijlage: cijfergegevens) 

 

Argumentatie 

• Op basis van die analyse zijn nieuwe aanvaardbare en soms verhoogde tarieven bepaald. 

• Ook met de nieuwe tarieven zijn de sportkampen niet break-even, want dan is een verdubbeling of een verdriedubbeling 

van de huidige tarieven nodig. 

• Voorts zijn de nieuwe tarieven vergeleken met de tarieven van andere omliggende gemeenten: 

◦ Behalve Zelzate liggen de Maldegemse tarieven het laagst voor inwoners of schoolgaand in Maldegem. 

• Gewijzigde artikels: 

◦ Artikel 1: 

Activiteiten vakanties: 

▪ Sportkamp per halve dag inwoner Maldegem/schoolgaand Maldegem: 6,50 euro (+ 1,50 euro) 

▪ Sportkamp per halve dag: 9,50 euro (+ 2,00 euro) 

▪ 12+ driedaagse inwoner Maldegem/schoolgaand Maldegem: 60,00 euro 

▪ 12+ driedaagse: 75,00 euro 

▪ Dit zijn nieuwe artikels (12+) en vragen een duurdere kostprijs omdat in dit aanbod meer uitdagende en 

duurdere activiteiten aangeboden worden. 

▪ Fred Brevet en de voetbalstage zomer worden niet meer georganiseerd en zijn bijgevolg verwijderd. 

Activiteiten tijdens het schooljaar: 

▪ Lessenreeks 10 lessen 1u per les: 45,00 euro (+ 10,00 euro) 

▪ Lessenreeks 10 lessen 2u per les: 90,00 euro (+ 20,00 euro) 

▪ Sportkaart sportlessen sporthal Meos: 50,00 euro (+ 15,00 euro) 

▪ Tennislessen: 70,00 euro (+ 5,00 euro) 

▪ Sport voor senioren per halve dag: 7,50 euro (+ 2,50 euro) 
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▪ Schoolsportdag halve dag per kind: 3,00 euro (+ 0,90 euro) 

▪ Schoolsportdag volle dag per kind: 7,00 euro (+ 2,00 euro) 

▪ Zwemles per kind 1u (max. 4 kinderen per groep): 10,00 euro (niet aangepast) 

▪ Naschoolse zwemactiviteit: 6,00 euro 

Nieuw bij dit artikel: Hier worden acties bedoeld die zullen opgezet worden voor het vrijdagzwemmen. Voor elke 

schoolvakantie willen we de jeugd op vrijdagavond opnieuw naar het zwembad krijgen met gerichte acties. Dit 

tarief zal naast een zwembeurt ook nog iets omvatten van de cafetaria van het zwembad en animatie. 

▪ Hydrobic 1 beurt: 5,10 euro (niet aangepast) 

▪ Hydrobic 10 beurten: 46,00 euro (niet aangepast) 

▪ Zwemles volwassenen: 60,00 euro 

Nieuw bij dit artikel: Gericht op zwemlessen, start to swim, start to crawl, voor volwassenen. Hiermee spelen we 

in op de vraag van de klant.  

▪ Babyzwemmen wordt niet meer georganiseerd omwille van de kleinschalige vraag en is bijgevolg verwijderd. 

◦ Artikel 2: 

▪ Annulatie zonder kosten tot 7 dagen na inschrijving en minstens 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van 

de activiteit. 

▪ Op basis van het huidig reglement kon geannuleerd worden tot 14 dagen vooraf aan de start van het sportkamp. 

Daar werd nogal wat misbruik van gemaakt. 

▪ Op basis van het nieuwe artikel moet men binnen de 7 dagen na inschrijving annuleren. 

▪ Voor mensen die pas later inschrijven kunnen ook annuleren binnen de 7 dagen, maar dit moet 14 dagen voor 

het sportkamp zijn. 

◦ Artikel 3: 

▪ Enkel nog schoolsportdagen voor scholen uit Groot-Maldegem. 

◦ Artikel 4: 

▪ Algemene info over de UiTPAS, de details zijn uitgewerkt in een apart reglement. 

◦ Artikel 5: 

▪ Samenwerking met externe partners: administratiekost van 10% van het inschrijvingsbedrag  per ingeschreven 

deelnemer op de sportdienst, met een maximum van 10,00 euro per ingeschreven deelnemer op de sportdienst. 

◦ Artikel 8: 

▪ Tarieven die betrekking hebben op scholen kunnen niet aangepast worden tijdens het lopende schooljaar. 

▪ De tarieven voor de sportactiviteiten 'schoolsportdag halve dag per kind' en 'schoolsportdag volle dag per kind' 

zijn bijgevolg pas van toepassing vanaf 1 september 2021. 

 

Adviezen 

• De voorgestelde tarieven werden besproken op het dagelijks bestuur van de sportraad dd. 30 juni 2020. 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1: 

 

Activiteit Tarief in euro 

1. Sportactiviteiten tijdens de schoolvakanties  

Sportkamp per halve dag inwoner Maldegem/schoolgaand in 

Maldegem 

6,50 

Sportkamp per halve dag 9,50 

12+ driedaagse inwoner Maldegem/schoolgaand in Maldegem 60,00 

12+ driedaagse 75,00 

2. Sportactiviteiten tijdens het schooljaar  

Lessenreeks 10 lessen 1u per les 45,00 

Lessenreeks 10 lessen 2u per les 90,00 

Sportkaart sportlessen sporthal Meos 50,00 

Tennislessen 70,00 

Sport voor senioren per halve dag 7,50 

Schoolsportdag halve dag per kind 3,00 

Schoolsportdag volle dag per kind 7,00 
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Zwemles per kind 1u (max. 4 kinderen per groep) 10,00 

Naschoolse zwemactiviteit 6,00 

Hydrobic 1 beurt 5,10 

Hydrobic 10 beurten 46,00 

Zwemles volwassenen 10 lessen 60,00 

 

Artikel 2: 

Een sportkamp kan door de deelnemer zonder kosten geannuleerd worden tot 7 dagen na 

datum van inschrijving en minstens 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van het 

sportkamp. 

Indien men door ziekte niet kan deelnemen aan het sportkamp is een doktersattest vereist en 

wordt geen retributie aangerekend. 

Dit attest kan ten laatste tot 7 dagen na afloop van de activiteit bezorgd worden. 

Men schrijft steeds in voor een volledig kamp tenzij men gedurende het sportkamp ziek wordt. In 

dat geval is eveneens een doktersattest vereist en wordt voor de berekening van de retributie de 

evenredigheidsregel toegepast. 

 

Artikel 3: 

Schoolsportdagen worden enkel aangeboden voor scholen uit groot-Maldegem. 

 

Artikel 4: 

Inwoners van Maldegem kunnen een UiTPAS kopen, dit is een pas waarmee je punten kan 

sparen door deelname aan vrijetijdsactiviteiten. 

Gespaarde punten kunnen omgeruild worden tegen voordelen. 

De UiTPAS met kansentarief heeft ook recht op kortingen op activiteiten. 

Alles is geregeld in het UiTPASreglement. 

 

Artikel 5: 

Indien de sportdienst samenwerkt met externe partners (sportclubs, vzws, …) voor het aanbod 

van een sportkamp of lessenreeks worden hiervoor administratiekosten aangerekend: 10% van 

het inschrijvingsbedrag per ingeschreven deelnemer op de sportdienst, met een maximum van 

10 euro per ingeschreven deelnemer op de sportdienst.  

 

Artikel 6: 

De gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om 

het tarief en de bepaling van de retributie vast te stellen voor andere sportactiviteiten welke niet 

zijn opgenomen in dit reglement. 

 

Artikel 7: 

Deze retributies zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.  

Het retributiereglement voor de sportactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke 

sportdienst, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 28 juni 2018 wordt opgeheven vanaf 31 

december 2020. 

 

Artikel 8: 

De sportactiviteiten 'schoolsportdag halve dag per kind' en 'schoolsportdag volle dag per kind' 

omschreven in artikel 1 zijn van toepassing vanaf 1 september 2021. 

 

 


