Reglement

Retributiereglement voor sportactiviteiten
georganiseerd door de sportdienst
Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 2 juli 2018

Artikel 1:
Activiteit
1. Sportactiviteiten tijdens de schoolvakanties
Sportkamp per halve dag inwoner Maldegem/schoolgaand Maldegem
Sportkamp halve dag
Individuele zwemles per kind
Fred Brevet 1 u per dag
Voetbalstage zomer
2. Wekelijkse sportactiviteiten tijdens schooljaar
Lessenreeks kleuterturnen 10 lessen 1 u
Lessenreeks jeugdturnen 10 lessen 2 u
Sportkaart 10 beurten sportlessen sporthal Meos
Naschoolse sportacademie per les
Schoolsportdag volle dag
Schoolsportdag halve dag
1 beurt babyzwemmen kind + ouder
5-beurtenkaart babyzwemmen kind + ouder
1 beurt hydrobic
10-beurtenkaart hydrobic
10 lessen start-to-crawl

Tarief €
€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 85,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 35,00
€ 3,50
€ 5,00
€ 2,10
€ 5,00
€ 23,00
€ 5,10
€ 46,00
€ 51,00

Artikel 2:
Een sportkamp kan door de deelnemer zonder kosten geannuleerd worden 14 dagen
voorafgaand aan het sportkamp.
Indien men door ziekte niet kan deelnemen aan het sportkamp is een doktersattest vereist en
wordt geen retributie aangerekend.
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:
Inwoners van Maldegem, maar ook inwoners uit andere gemeenten, binnen en buiten het
Meetjesland kunnen UiTPAS Meetjesland kopen.
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Inwoners van Maldegem met een beperkt inkomen kunnen vanaf september een UiTPAS
Meetjesland met kansentarief aanvragen en genieten van het kansentarief: 75 % korting op
deelname aan vrijetijdsactiviteiten bij aangesloten organisatoren.
Met de UiTPAS spaar je punten bij deelname aan een vrijetijdsactiviteit in Assenede, Eeklo én
Maldegem. Gespaarde punten kunnen omgeruild worden tegen mooie voordelen.
Voor UiTPAS Meetjesland betaal je eenmalig 5,00 euro. Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen
2,00 euro.
Voor een UiTPAS met kansentarief betaal je 1,00 euro.
Artikel 4:
Indien de sportdienst samenwerkt met derden wordt hiervoor € 10,00 administratiekosten per
deelnemer aangerekend.
Artikel 5:
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 6:
Voor de eerste aanmaning worden geen kosten aangerekend.
Bij de tweede en tevens laatste aanmaning wordt 10,85 euro aangerekend: 5,00 euro
administratiekosten + 5,85 euro aangetekende zending.
Bij toepassing van een dwangbevel wordt er niets aangerekend.
Bij betaling door de klant wordt eerst het factuurbedrag aangezuiverd.
Artikel 7:
Deze retributies zijn van toepassing vanaf 1 september 2018.
Het retributiereglement voor de sportactiviteiten georganiseerd door de gemeentelijke
sportdienst, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 18 december 2014 wordt opgeheven.
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