
 

 

 

 

  

Samenwerkingsovereenkomst vrijetijdactiviteiten 

Tussen Gemeentebestuur Maldegem en …………………………………………………………..…   

(naam organisatie) wordt het volgende overeengekomen: 

Het Gemeentebestuur staat in voor: 

• Promotie van de activiteit via gemeentelijke website 

• Aanbieden van de activiteit op de gemeentelijke webshop 

• Verwerken van de inschrijvingen 

• Regelmatige updates van de inschrijvingen doorsturen naar de organisator, dit 

kan ook op vraag van de organisatie. 

• Het opmaken en digitaal versturen van fiscale attesten voor de deelnemers die 

ingeschreven zijn via het gemeentebestuur. 

• Het opmaken en digitaal ter beschikking stellen van attesten voor het 

ziekenfonds voor de deelnemers die ingeschreven zijn via het gemeentebestuur. 

• Het terugbetalen van (gedeeltelijke) annulaties d.m.v. doktersattest 

• Vanaf 7 dagen na de activiteit: Het doorgeven van het af te rekenen bedrag na 

afloop van de activiteit (zie berekening onderaan), rekening houdend met: 

o Aantal inschrijvingen 

o Aantal annulaties wegens ziekte 

o Indien de organisatie UiTPAS-partner is: aantal deelnemers met 

kansentarief 

o De kosten aangerekend voor de samenwerking: 10% van het 

inschrijvingsgeld met een maximum van €10,00 per deelnemer.  

 

De organisatie staat in voor: 

• Praktische invulling van de activiteit. 

• Het tijdig doorgeven van de info over de activiteit voor de brochure en 

gemeentelijke webshop. 

• Het huren of voorzien van de accommodatie  

• Het zoeken naar monitoren/trainers. 

• Het uitbetalen van monitoren/trainers. 

• Het verzekeren van de deelnemers voor lichamelijke ongevallen. 



 

• Het verzekeren van de monitoren/trainers voor lichamelijke ongevallen en 

burgerlijke aansprakelijkheid. 

• Communicatie naar de ouders met praktische info: data, tijdstippen, wat 

meebrengen, programma… 

• Het opmaken van een factuur/onkostennota a.d.h.v. de afrekening bezorgd door 

de sportdienst. 

•  

Voorbeeld: 20 kinderen schreven in via het gemeentebestuur. De organisatie is UiTPAS-

partner. 18 deelnemers betaalden het volledige bedrag van 80,00 euro, 2 deelnemers 

betaalden het kansentarief van 16,00 euro. 

Af te rekenen bedrag:  

18 x 72,00 euro (80,00 euro - 8,00 euro) 

2 x 14,40 euro (16,00 euro - 1,60 euro) 

= 1324,80 euro 

 

Via UiTPAS krijgt de organisatie dan ook nog een terugbetaling voor de deelnemers met 

kansentarief van 60% van het inschrijvingsbedrag. 

2x (60% van 80,00 euro) = 96,00 euro 

 

Opgemaakt in tweevoud op……………………………………………… 

te…………………………………………………………. 

 

Handtekening verantwoordelijke     Handtekening  

Organisator           Gemeentebestuur Maldegem 

         

             

    

 


