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Retributiereglement op de gemeentelijke sportlessen

OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutels 70100003/074003;
Gelet op de meerjarenplanning van de gemeente waarin de sport promotionele activiteiten van de
gemeente zijn opgenomen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2015, waarbij delegatie wordt gegeven door
de gemeenteraad aan het college om in de sector van de vrije tijd de retributies vast te stellen mits
bekrachtiging in de eerstvolgende gemeenteraadszitting;
Overwegende dat de sportlessen lopen van maandag 7 januari 2019 tot en met 19 december 2019 in
sporthal de Vruen met uitzonderling van feestdagen en vakantieperiodes m.n. zomervakantie of in
onderling overleg met de gebruikers;
Overwegende dat het past dat de deelnemers een bijdrage betalen in de organisatiekost en het aan de
gemeenteraad toekomt deze te bekrachtigen;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /AANSLAGJAAR
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2019, zijnde het kalenderjaar 2019 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op het verkrijgen van lessen kracht en lenigheid voor
55+’ers, spinning voor volwassenen, spinning voor 55+’ers en swiss jump.
Alle lessen vinden plaats in Sporthal de Vruen, gelegen te 3473 Waanrode, Grote Vreunte 57/0101.
De lessen kracht en lenigheid voor 55+’ers worden gegeven elke donderdag van 10u tot 11u.
De lessen spinning voor volwassenen worden gegeven elke dinsdag van 20u tot 22u en elke donderdag
van 19.30u tot 21.30u.
De lessen spinning voor 55+’ers worden gegeven elke woensdag van 19u tot 20u.
De lessen swiss jump worden gegeven elke maandag van 21u tot 22u, elke dinsdag van 21u tot 22u en
elke donderdag van 19u tot 21u.
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ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van het
sportlessen/sportaanbod, hierna de ‘gebruiker’ genoemd.
Het aanbod is toegankelijk voor elke gebruiker.
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
Volgende retributietarieven worden gehanteerd:
RETRIBUTIE SPINNING 55+
Voor de deelname aan spinning 55+, wordt een bijdrage van € 40,00 gevraagd aan de deelnemers voor
een 10-beurtenkaart. Er kan ook per beurt betaald worden, nl. € 5,00 per les.
RETRIBUTIE SPINNING VOLW ASSENEN
Voor de deelname aan spinning, wordt een bijdrage van € 60,00 gevraagd aan de deelnemers voor een
10-beurtenkaart. Er kan ook per beurt betaald worden, nl. € 7,50 per les.
RETRIBUTIE KRACHT EN LENIGHEID 55+
Voor de deelname aan initiatiereeks kracht en lenigheid voor 55 +’ers , wordt een bijdrage van € 25,00
gevraagd aan de deelnemers voor een 10-beurtenkaart (inclusief drankje bij volle kaart). Er kan ook per
beurt betaald worden nl. € 2,50.
RETRIBUTIE SWISS JUMP
Voor de deelname aan swiss jump, wordt een bijdrage van € 60,00 gevraagd aan de deelnemers voor
een 10-beurtenkaart. Er kan ook per beurt betaald worden, nl. € 7,50 per les.
ARTIKEL 5 /BETAALW IJZE
Er is één mogelijke betaalwijze voor gebruik te maken van de gemeentelijke sportlessen nl. contante
betaling. Controle hierop gebeurt door de zaalwachters. Controle van de binnengekomen retributies
gebeurt door de sportdienst.
ARTIKEL 6 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk contant te worden betaald d.m.v. bovenvermelde betaalwijze.
ARTIKEL 7 /GEBRUIKSVOORW AARDEN
Volgende gebruiksvoorwaarden dienen door de gebruikers te worden gerespecteerd:
TOEZICHT
Tijdens het aanbod van de sportlessen is er permanent toezicht van de dienstdoende zaalwachters.
Iedere gebruiker is verplicht zich voor registratie aan te melden aan het zaalwachterslokaal van de
sporthal. Aanwijzingen van de zaalwachters moeten gevolgd worden. Het oordeel van de zaalwachters
is ontegensprekelijk. De richtlijnen die door hen worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.
De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie zijn gemachtigd
om inbreuken op deze reglementering vast te stellen.
De sportfunctionaris en de aangestelden van de sporthal kunnen ten allen tijde de identiteit van de
bezoekers controleren.
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ARTIKEL 8 /STRAFFEN
Ieder gebruiker van het aanbod van de sportlessen wordt geacht huidig reglement te kennen. Door het
betreden van de sportlessenreeksen aanvaardt hij de naleving ervan.
Wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de bepalingen vastgesteld in dit retributiereglement op het
gebruik van de sportlessen, kunnen er straffen worden opgelegd.
ONTZEGGING VAN DE TOEGANG TOT SPORTLESSEN
Bij niet naleving van de bepalingen in dit reglement op het gebruik van de sportlessen kan het College
van Burgemeester en Schepenen de toegang tot de sportlessen ontzeggen en – eventuele – andere
maatregelen nemen ten aanzien van hen die in overtreding zijn.
ARTIKEL 9 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018.
ARTIKEL 10 /BEKENDMAKING
Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/beleidbestuur/notulen-en-reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad
aangenomen werd.
ARTIKEL 11 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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