
Artikel 1  

Artikel 8, met uitzondering van artikel 8.3, artikel 9, artikel 10 en artikel 11 worden vanaf 15 februari 

2020 geschrapt uit het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 houdende ‘aanpassing van het 

retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan 

sportkampen, sportdagen en sportklassen’.  

Artikel 2  

Er is vanaf 15 februari 2020 een retributie verschuldigd door de deelnemers voor deelname aan 

sportactiviteiten.  

Artikel 3  

De retributie voor de deelname aan sportactiviteiten wordt als volgt vastgesteld: 

Scholen/ mensen 

met een 

beperking/ 

specifieke 

doelgroepen  

Jeugd tot 16 jaar 

(basisactiviteiten)  

Senioren  Volwassenen  Jeugd tot 16 jaar  

(specifieke 

activiteiten en 

sportkampen)  

Les (max 2 uur)  2,5 euro  2,5 euro  4 euro  4 euro  

Halve dag (tot 4 

uur)  

4 euro  5 euro  7,5 euro  7,5 euro  

Volledige dag  5 euro  10 euro  12 euro  12 euro  

 

Artikel 4 

Aangepaste tarieven worden aangerekend voor: 

- 10-beurtenkaart voor sportlessen met lesgever: 20,00 euro 

- 10-beurtenkaart voor sportactiviteiten zonder lesgever: 10,00 euro 

- Jeugdtornooien: 15 euro per ploeg voor de eerste 4 ploegen, 10 euro per ploeg vanaf de vijfde 

ploeg binnen eenzelfde sportclub. 

Artikel 5 

Op de sportpromotieactiviteiten is het tarief aan kansenpas, goedgekeurd in de 

samenwerkingsovereenkomst van de UiTPAS regio Dender, van toepassing behalve voor de 

activiteiten in het kader van de schoollessen (sportklassen en sportdagen) aangezien hiervoor de 

scholen instaan voor het toepassen van de UiTPAS aan kansentarief. 

Artikel 6 

Annuleren van een inschrijving na betaling en vóór de start van een sportactiviteit is mogelijk, maar 

gaat steeds gepaard met een kost. Deze kost is afhankelijk van het moment van annulering en het al 

dan niet kunnen voorleggen van een medisch attest. 



Met medisch attest wordt steeds 10% als kost op het betaalde bedrag ingehouden. 

Indien een meerdaagse sportactiviteit omwille van medische redenen vroegtijdig moet worden 

beëindigd, heeft de deelnemer recht op terugbetaling voor niet gestarte dagen. 

Zonder medisch attest wordt 10% als kost ingehouden op het betaalde bedrag wanneer meer dan 1 

maand vooraf wordt geannuleerd. Bij annulatie tussen 1 maand en 1 week voor de activiteit wordt 

20% als kost ingehouden op het betaalde bedrag, bij minder dan een week tot 1 dag voor de 

sportactiviteit, wordt 50% als kost ingehouden op het betaalde bedrag,. 

Niet deelnemen aan of het onderbreken van een sportactiviteit waarvoor werd ingeschreven en 

betaald, geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

Artikel 7 

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 

met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 

Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 

vorderen. 


