Besluit van de Gemeenteraad van 27/05/2019
Aangepast reglement inzake de tarieven voor de sportpromotieactiviteiten. Goedkeuring.
(Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Raymond Corstjens, algemeen
directeur.
Algemeen kader

Stad Maaseik heeft een reglement inzake vaststelling huurtarieven sporthallen en huur- en
lesgelden sportpromotieactiviteiten voor de periode 1 augustus 2017 tot en met 31 december
2019.
De vaststelling van de inschrijvings- en lesgelden voor sportpromotieactiviteiten werden tot
hiertoe vastgelegd in een gezamenlijk reglement voor huurtarieven sporthallen en huur- en
lesgelden sportpromotieactiviteiten bij besluit van de gemeenteraad d.d. 22/05/2017.
Van dit bestaande reglement wordt voorgesteld om twee reglementen te maken, aangezien
sportpromotie een aangelegenheid voor de stad is en de sporthallen een aangelegenheid van
AGB Infrastructuur.
Voorliggend tariefreglement voor sportpromotieactiviteiten stelt de inschrijvings - en lesgelden
vast vanaf 01 augustus 2019 tot en met 31 juli 2022 .

De lesgelden koppelen aan de index levert bedragen op die op wekelijkse basis niet makkelijk
te innen zijn, daarom wordt de koppeling aan de index losgelaten. Er wordt voorgesteld de
lesgelden vast te stellen voor 3 jaar.
Het systeem van voordeeltarief blijft behouden maar met een percentage zodat ook voor
online inschrijvingen de berekening altijd duidelijk is.

Wettelijk kader
 Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017
Besluit

Artikel 1:
Inschrijvings- en lesgelden voor sportpromotieactiviteiten vanaf 01/08/2019
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Inschrijvings- en lesgelden voor personen die deelnemen aan sportpromotieactiviteiten
:
1 Inschrijvingstarief voor lessen aangeboden op jaarbasis voor kinderen tot 18 jaar.
Het basistarief is € 70 met een korting van 15% bij 2 en/of 3 deelnames en 25%
korting vanaf 4 deelnames. Concreet betekent dat volgende tarieven:

a. 1 kind, 1x per week: € 70;
b. 1 kind, 2x per week: € 119;
c. 2 kinderen uit 1 gezin, 1x per week: € 119;
a. 2 kinderen uit 1 gezin, 2x per week: € 210;
b. 3 kinderen uit één gezin: € 178,5;
c. 3 kinderen uit één gezin, 2x per week: € 315
Bij startmoment later op het jaar wordt a rato van de lessen het tarief berekend.

2 Inschrijvingstarief voor lessen aangeboden aan volwassenen:
a. Figuurtraining: € 3,5 – 10 beurten: € 32.
b. Seniorengym: € 3,5 – 10 beurten: € 32.
3 Inschrijvingstarieven voor sportkampen per halve dag (3u) of gehele dag (5u):

 Sportkamp in eigen beheer: € 5 per 1/2de dag - €10 per dag;
 Themakamp ism derden: € 10 per dag plus meer kost afhankelijk van thema;
4 Deelname aan sportel-activiteiten specifiek voor de doelgroep senioren: € 2,5
Artikel 2:
Dit tariefreglement is van toepassing vanaf 1-8-2019 tot 31 juli 2022. Dit besluit vervangt het
besluit van 22 mei 2017.
Artikel 3:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur.
Voor eensluidend afschrift

Raymond Corstjens
algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Agenda Gemeenteraad van 27/05/2019
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