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OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 7010030/074900;
Overwegende dat de sportlessen lopen van maandag 6 januari 2020 tot 17 december 2020 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 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op het aanslagjaar 2020, zijnde het kalenderjaar 2020 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, swiss jump en powerwalk/fatburning.
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 55+’ers worden gegeven elke woensdag van 19u tot 20u.
De lessen spinning voor volwassenen worden gegeven elke dinsdag van 20u tot 22u en elke donderdag
van 19.30u tot 21.30u.
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.
De lessen powerwalk/fatburning worden gegeven elke dinsdag van 10u tot 11u.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van het
sportaanbod, hierna de ‘gebruiker’ genoemd.
Het aanbod is toegankelijk voor elke gebruiker.
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ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEVEN
Volgende retributietarieven worden gehanteerd:
RETRIBUTIE SPINNING 55+
Voor de deelname aan spinning 55+, wordt een bijdrage van € 40 gevraagd aan de deelnemers voor
een 10-beurtenkaart. Er kan ook per beurt betaald worden, nl. € 5 per les.
RETRIBUTIE SPINNING VOLWASSENEN
Voor de deelname aan spinning, wordt een bijdrage van € 60 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
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 gevraagd aan de deelnemers voor een
10-beurtenkaart. Er kan ook per beurt betaald worden, nl. € 7,50 per les.
RETRIBUTIE POWERWALK/ FATBURNING
Voor de deelname aan powerwalk/fatburning wordt een bijdrage van € 25 gevraagd aan de deelnemers
voor een 10-beurtenkaart (inclusief drankje bij volle kaart). Deze kaart is cumuleerbaar met deze van
kracht & lenigheid. Er kan ook per beurt betaald worden nl. € 2,50.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Er worden geen vrijstellingen gegeven op de betaling van de retributie.
ARTIKEL 6 /BETAALWIJZE
Er is één mogelijke betaalwijze voor het gebruik van de gemeentelijke sportlessen nl. contante betaling.
Controle hierop gebeurt door de zaalwachters. Controle van de binnengekomen retributies gebeurt door
de sportdienst.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De retributie dient onmiddellijk te worden betaald d.m.v. bovenstaande betaalwijze.
ARTIKEL 8 /WIJZE VAN INVORD ERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
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ARTIKEL 9 /GEBRUIKSVOORWAARDEN
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.
ARTIKEL 10 /STRAFFEN
Iedere 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 11 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 12 /INWERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
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