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RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ACTIVITEITEN  

GEORGANISEERD DOOR DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST 

 

 

Artikel 1: Retributie 
Er wordt een retributie geheven ten voordele van de gemeente voor deelname aan activiteiten 
georganiseerd door de Wielsbeekse sportdienst.  

Artikel 2: Tarieven 
2.1. Omschrijving inwoners en niet-inwoners: 
Onder inwoners worden verstaan de personen die ingeschreven zijn in de bevolking-, vreemdelingen, of 
wachtregisters van de gemeente. Hiermee worden gelijkgesteld:  

- De personen die de gemeente effectief bewonen, doch die van inschrijving zijn vrijgesteld 
krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten. 

- Minderjarige kinderen waarvan één van de ouders is ingeschreven in het bevolkings-, 
vreemdelingen-, of wachtregister van de gemeente maar die hun domicilie hebben bij de ouder 
die niet in Wielsbeke gedomicilieerd is. 

 

2.2. Omschrijving niet-inwoners: 
Niet-inwoners zijn personen die niet ressorteren onder artikel 2.1. van het huidig reglement. 
 
De tarieven worden als volgt vastgelegd: 

 

SPORTACTIVITEIT TARIEF 

Vrijetijdsacademie  
(zwemmen, dans, omnisport, …)  

€ 60,00 per schooljaar (sept.-mei) 
€ 35,00 na nieuwjaar (jan.-mei) 

Seniorenacademie  
(gym, zwemmen, …) 

€ 1,00 per beurt 

Zwemlessen 

TARIEF INWONERS: 
Watergewenning (10 lessen):  € 35,00 
Kleuterzwemmen (12 lessen):  € 50,00 
Zwemlessen (14 lessen):  € 60,00 
Snelcursus (10 lessen):    € 45,00 
TARIEF NIET-INWONERS: 
Watergewenning (10 lessen):  € 45,00 
Kleuterzwemmen (12 lessen):  € 60,00 
Zwemlessen (14 lessen):  € 75,00 
Snelcursus (10 lessen):    € 55,00 

Provinciale seniorensportdag 
Effectieve kostprijs  
(tarief 2013: € 6,00 sporten, € 8,00 maaltijd) 
Begeleiding en busvervoer: gratis 

Blijf-fit-verblijf voor senioren 

TARIEF INWONERS 
Effectieve kostprijs (reisbureau, bus,…) + € 94,00 per persoon  
TARIEF NIET-INWONERS 
Effectieve kostprijs  + € 169,00 per persoon  
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SPORTACTIVITEIT TARIEF 

Sportdagen  
(vanaf schooljaar 2014-2015) 

TARIEF WIELSBEEKSE SCHOLEN  
november-december-januari-februari:  € 2,60  
september-oktober-maart-april-mei-juni: € 3,50  
TARIEF NIET-WIELSBEEKSE SCHOLEN 
november-december-januari-februari:  € 4,50 september-
oktober-maart-april-mei-juni:  € 7,50  
Alle bovenstaande tarieven zijn per leerling per dag.  

Sportklassen  
(vanaf schooljaar 2014-2015) 

TARIEF WIELSBEEKSE SCHOLEN (vanaf 2014-2015) 
Periode: november-december-januari-februari 
- volledige dag: € 2,60 
- halve dag: € 2,00 
- week: € 14,40 
Periode: september-oktober-maart-april-mei-juni 
- volledige dag: € 3,50 
- halve dag: € 2,50 
- week: € 16,50 
TARIEF NIET-WIELSBEEKSE SCHOLEN (vanaf 2014-2015) 
Periode: november-december-januari-februari 
- volledige dag: € 4,00 
- halve dag: € 3,00 
- week: € 19,00 
Periode: september-oktober-maart-april-mei-juni 
- volledige dag: € 5,00 
- halve dag: € 3,50 
- week: € 23,50 
Alle bovenstaande tarieven zijn per leerling per dag. 

Avonturensportklassen 
(incl. kajak en mountainbike) 
(vanaf schooljaar 2014-2015) 

TARIEF WIELSBEEKSE SCHOLEN 
Periode: september- juni 
- volledige dag: € 8,00 
- halve dag: € 4,50 
- week: € 36,50 
TARIEF NIET-WIELSBEEKSE SCHOLEN 
Periode: september-juni 
- volledige dag: € 10,00 
- halve dag: € 5,00  
- week: € 45,00  
Alle bovenstaande tarieven zijn per leerling per dag. 

Openluchtklassen 
(vanaf schooljaar 2014-2015) 

RESERVATIE VIA OPENLUCHTKLASSEN 
Gewone openluchtklassen (per leerling): 
- volle dag:  € 16,00 
- week: € 80,00 
Avonturen openluchtklassen (per leerling): 
- volle dag:  € 20,00 
- week: € 100,00 
RESERVATIE RECHTSTREEKS  
Gewone openluchtklassen (per leerling): 
- volle dag:  € 14,40 
- week: € 72,00 
Avonturen openluchtklassen (per leerling): 
- volle dag:  € 18,00 
- week: € 90,00 
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SPORTACTIVITEIT TARIEF 

 
 
Minigolf & openluchtzwembad  
voor scholen 
 
 

TARIEF WIELSBEEKSE SCHOLEN: 
kleuters:  gratis 
Lagere school:  € 1,00 per leerling per keer  
TARIEF NIET-WIELSBEEKSE SCHOLEN:  
kleuters: € 2,25 per kleuter per keer  
Lagere school:  € 2,25 per leerling per keer  

Minigolf & openluchtzwembad  
voor bezoekers 
 

Zonder kortingskaart bedraagt het inkomtarief: 
- € 4,00 voor  kinderen (-12 jaar) en senioren (+55 jaar) 
- € 6,00 voor volwassenen 
Met een kortingskaart is er een uniek tarief van € 2,00. 
 
De kortingskaarten kosten: 
- Kortingkaart Wielsbekenaren -12 jaar, 55+ : € 7,50 
- Kortingkaart Wielsbekenaren volwassenen: € 15,00 
- Kortingkaart niet Wielsbekenaren -12 jaar, 55+: € 15,00 
- Kortingkaart niet Wielsbekenaren volwassenen: € 30,00 
Kinderen jonger dan 3 jaar mogen gratis komen zwemmen 
in het openluchtzwembad met adventure minigolf. 
De kortingskaarten zijn persoonlijk en worden aangemaakt 
op naam. Kortingskaarten mogen niet doorgegeven worden 

Minigolf & openluchtzwembad  
voor groepen 
 

De voorwaarden om van het groepstarief van € 2,00 per persoon 
te kunnen genieten zijn: 

- Minstens 20 personen 

- Enkel voor jongerengroepen: jeugdbewegingen, 
speelpleinwerkingen, sportkampen 

Schoolzwemmen binnenzwembad 

TARIEF WIELSBEEKSE SCHOLEN: 
kleuters: gratis 
Lagere school: € 0,75 per leerling per zwembeurt 
TARIEF NIET-WIELSBEEKSE SCHOLEN:  
kleuters: € 1,75 per kleuter per zwembeurt 
Lagere school: € 1,75 per leerling per zwembeurt  

Extra: drankje en soep   
Drankje:  € 1,00 per drankje 
Soep:  € 1,00 per leerling per dag 

Extra: lesgever 

TARIEF WIELSBEEKSE SCHOLEN: 
per leerkracht per uur:  € 15,00 
TARIEF NIET-WIELSBEEKSE SCHOLEN: 
per leerkracht per uur: € 30,00 
TARIEF NIET SCHOLEN: 
per leerkracht per uur: € 50,00 

Sportacademie tieners  € 10,00 per activiteit 

Tieners in actie  € 24,00 per dag 

Minivoetbal 

WINTERCOMPETITIE 
€ 225,00 per ploeg (excl. € 50,00 waarborg) 
ZOMERCOMPETITIE 
€ 175,00 per ploeg (excl. € 50,00 waarborg) 

Sport je fit 
10-beurtenkaart: € 40,00 
20-beurtenkaart: € 75,00 
30-beurtenkaart: € 100,00 

Wandel je fit € 10,00 voor 10 wandelingen 

Loop- en fiets je fit € 35,00 voor 10 weken (2x per week) 
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SVS activiteiten (naschoolse sport) 
interscholen veldloop:  gratis 
interscholen competitie:  gratis 

Interscholen sportdagen 

WIELSBEEKSE SCHOLEN 
1ste graad: gratis 
2de graad: gratis 
3de graad: gratis 

Recreatief badminton 
Kostprijs: € 30,00 
Reductietarief inwoners: € 25,00 

 

Artikel 3: Betaling retributie 

De bedragen verschuldigd in uitvoering van dit retributiereglement dienen na facturatie betaald te worden 
door overschrijving op het rekeningnummer van AGB Wielsbeke. 

Bij gebreke aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden conform het reglement voor niet-
fiscale invorderingen, vastgesteld door de AGB  Wielsbeke op. 

Artikel 4: Delegatie 

Het directiecomité AGB Wielsbeke wordt gemachtigd tot: 

a. Het wijzigen van retributies die vastgesteld worden in huidig retributiereglement 
b. Het heffen van retributies in aangelegenheden die o.w.v. hun aard of bestemming in huidig 

retributiereglement dienen te worden opgenomen 
c. Het wijzigen (weglaten of toevoegen) van de zaken die door de gemeente tegen kostprijs worden 

aangeboden, zoals sportacademie, zwemlessen, sportkampen,… 
d. In individuele gevallen beslissen over uitzonderingen dewelke niet in huidig reglement voorzien zijn. 

Dergelijke beslissing dient met reden te zijn omkleed, gebaseerd op objectief vaststelbare criteria. 

Artikel 5: In voege treding 

Huidig reglement wordt van kracht vanaf 1 januari 2019 en heeft betrekking op de activiteiten georganiseerd 
door de Wielsbeekse sportdienst vanaf  1/01/2019. 

De gemeenteraadsbesluiten van 29/04/2008, 30/09/2009, 24/11/2010, 23/02/2011, 27/06/2013 en 
22/02/2018 aangaande dezelfde onderwerpen worden opgegeven vanaf het in voege treden van onderhavig 
reglement. 

Goedgekeurd door de AGB Wielsbeke in haar zitting van 19 december 2018. 


