Retributiereglement voor het gebruik van de infrastructuur van het
gemeentelijk sportcentrum en de deelname aan sportactiviteiten
georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst.
Art.1 - De retributie voor het gebruik van het gemeentelijk sportcentrum voor sportactiviteiten
wordt vastgesteld als volgt waarbij tarief A geldt voor de verenigingen aangesloten bij de
erkende gemeentelijke adviesraden van Waarschoot en waarbij tarief B geldt voor de
verenigingen niet aangesloten bij de erkende gemeentelijke adviesraden van Waarschoot en
voor de particulieren.
De vermelde retributie wordt aangerekend tegen 50 % van het tarief A voor:
a.jeugdafdelingen tot 18 jaar van de verenigingen die aangesloten zijn bij de erkende
gemeentelijke adviesraden van Waarschoot
b.voor de scholen gelegen in Waarschoot.
c.voor de plaatselijke organisaties van sport voor mensen met een beperking (G-sport).
INDOORACCOMODATIE
Gymzaal, Patronagiestraat
OUTDOORACCOMODATIE
Atletiekpiste training
Skateramps (gn douches)
Beachvolleyterrein (gn douches)
Basketterrein (gn douches)
Finse piste (gn douches)

TARIEF A

TARIEF B

5,00 euro

7,50 euro

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Art.2 - De retributie voor de scholen gelegen in Waarschoot en Beke voor het deelnemen aan
de sportklassen, georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst wordt vastgesteld op 1,00
euro per kind per halve dag. Voor de scholen gelegen buiten Waarschoot en Beke wordt de
retributie vastgesteld op 1,50 euro per kind per halve dag.
Art.3 - De retributie voor de leerlingen van de Waarschootse scholen voor het deelnemen aan
de middagsport, zijnde 1 uur tijdens de middagpauze, wordt vastgelegd op 1,50 euro per
kind per keer.
Art.4 - De retributie voor het deelnemen aan de sportacademie, zijnde 1 uur op maandag,
dinsdag en donderdag na de schooluren wordt vastgelegd op 60,00 euro per jaar of op
30,00 euro per trimester.
Art. 5 - De retributie voor de aankoop van een sportkaart voor volwassenen:
Tienbeurten kaart
Per beurt
Vijfbeurten kaart

Spinning
60 euro
7 euro

Pilates
25 euro

Art.6 - De retributie voor de aankoop van een sportkaart voor senioren:
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curvebowls
Tienbeurten kaart
Twintigbeurten kaart

Seniorengym
25 euro

Omnisport (Galm)
25 euro

25 euro

Art.7 - Tijdens de vakantieperiodes worden door het gemeentebestuur sportkampen voor de
jeugd ingericht.
Art.8 - De sportkampen richten zich tot de jeugd van 3 tot en met 18 jaar. De deelnemers die
door hun houding, of gedrag de goede werking en het vlot verloop van de sportkampen
verhinderen kunnen verdere deelname worden ontzegd.
Art.9 - Teneinde de goede werking te verzekeren zullen een aantal monitoren worden
aangesteld die bij voorkeur onder de inwoners van Waarschoot gerecruteerd worden.
Art.10 - Volgende sportmonitoren komen in aanmerking:
gediplomeerden Lichamelijke opvoeding (regenten of licentiaten)
studenten LO
kleuterleid(st)ers
onderwijzers
in het bezit van een sporttechnisch diploma (via VTS)
clubtrainers
in het bezit van een diploma monitor via een erkende instelling
Art.11 - De bezoldiging van de lesgevers valt ten laste van de gemeente en
dit binnen de perken van de op het budget uitgetrokken krediet.
De bezoldiging verloopt momenteel volgens de richtlijnen van de
uitbetalingsinstelling VLABUS, via een vrijwilligersovereenkomst, via
een
studentenjobovereenkomst of een arbeidsovereenkomst in het
kader van artikel 17 §1 KB 28/11/69 (monitoren).
Art.12 - Aangestelde monitoren kunnen om pedagogische of andere zwaarwichtige redenen
op elk ogenblik ontslaan worden.
Art.13 -Tarieven van de sportkampen(per week) worden als volgt bepaald:
Sportkamp
Basisbijdrage
Omnisport- of sportspecifieke
60,00 euro
kampen, volle dag
Omnisport- of sportspecifieke
30,00 euro
kampen, halve dag
Kleuterkampen (halve dag)
30,00 euro
Kampen in samenwerking met
Afhankelijk van
andere organisaties
organisatie
De kampen worden in eerste instantie georganiseerd voor de inwoners van Waarschoot (en
Waarschoot-Beke). Kinderen uit andere gemeenten kunnen inschrijven, indien er voldoende
plaats is, en betalen 5,00 euro meer voor halve dag kampen en 10,00 euro meer voor volle
dag kampen. Kinderen uit andere gemeenten die in Waarschoot naar school gaan hoeven
geen meerkost te betalen.
Er kunnen specifieke adventure kampen worden toegevoegd waarvan de prijs bepaald wordt
door de sportdienst.
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De kampen moeten betaald worden voor de door de sportdienst vermelde betalingsdatum,
zoniet vervalt de inschrijving.
Bij ziekte krijgt de deelnemer bij indienen van een doktersattest een tegoedbon, een jaar
geldig voor een ander sportkamp. Een tegoedbon wordt maar gegeven bij een
minimumafwezigheid van 3 dagen.
Art.14 - De deelnemers van sportkampen ontvangen een “sportkampkaart”,
die vijf jaar geldig is. De deelnemers krijgen één stempel voor het
volgen van een halve dag kamp, en twee stempels bij het volgen van
een volle dag kamp. Deze kaart is geldig voor het
hele gezin, enkel en alleen op de sportdienst van Waarschoot. Een volle kaart, 20 stempels,
geeft recht op een korting te gebruiken bij de deelname van een activiteit van de sportdienst
ter waarde van een omnisport- of sportspecifiek kamp – volle dag ter waarde van 60,00
euro zoals bepaald in artikel 13.
Art.15 - De sportkampen zijn externaatskampen en hebben plaats van
maandag tot en met vrijdag telkens van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Onder de
middag is er begeleiding.
Voor de halve dagkampen geldt de uurregeling van 9.00 tot 12.00 of 13.00 tot 16.00 uur.
Bij specifieke sportdisciplines zoals tenniskampen, danskampen, e.d. wordt er 2u30 gesport(bij
voorbeeld van 9.30 uur tot 12.00 uur).
Opvangmogelijkheden buiten deze uren, worden geregeld met Domino. Begeleiding van
Domino naar de sporthal en omgekeerd is voorzien.
Uitzonderingen zijn mogelijk, en worden uitdrukkelijk in het programma vermeld.
Art.16 - Dit retributiereglement treedt in werking op 1 augustus 2013.
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