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Ref. 653.10
RETRIBUTIEREGLEMENT START TO-PROJECTEN
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet Sport voor Allen-beleid van 9 maart 2007 houdende subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2008 houdende goedkeuring van het sportbeleidsplan
2008-2013;
Gelet op de doelstelling van het sportbeleidsplan (2008-2013): “Via bijkomende activiteiten onze sporters in
Galmaarden houden”;
Gelet op het collegebesluit van 7 februari 2011 betreffende het retributiereglement voor de inschrijvingen van
de start to – projecten;
Gelet op artikel 7 §1 Start-to-sportprojecten van het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies
voor de sportpromotionele werking van de Vlaams-Brabantse gemeenten;
Overwegende dat er nood is aan nieuwe sportprojecten in de gemeente;
Overwegende dat er start to-projecten georganiseerd kunnen worden door de sportdienst (vb. start to-bike,
start to-run,…);
Overwegende dat de nodige accommodatie en middelen aanwezig zijn in de gemeente;
Overwegende dat de plaatselijke verenigingen bereid zijn om mee te werken aan de start-to-projecten;
Overwegende dat de veiligheid van de deelnemers dient gewaarborgd te worden, dat bijgevolg de begeleiding
dient te gebeuren door ervaren lesgevers/lesgeefsters,
Overwegende dat het inschrijvingsgeld per deelnemer kan worden vastgelegd op 20 euro;
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BESLUIT : eenparig.
Artikel 1. :

Er wordt een retributiereglement vastgelegd voor de deelname aan een start to-project.

Artikel 2. :

De retributie voor het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op:
20 euro per deelnemer.

Artikel 3. :

De retributie is verschuldigd door elke deelnemer en is:
- contant betaalbaar bij inschrijving, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
- betaalbaar via overschrijving.

Artikel 4. :

Bij annulering wordt er geen terugbetaling verricht, behalve in geval van overmacht. (ziekte of
onvoorzienbare afwezigheid die aan het gemeentebestuur vooraf wordt gemeld)

Artikel 5. :

Bij niet-betaling wordt de persoon uitgesloten van deelname.

Artikel 6. :

Een door de gemeentesecretaris aangesteld personeelslid zal instaan voor de inning van de
ontvangsten.

Artikel 7. :

De ontvangsten van het inschrijvingsgeld worden geboekt op artikel 764/161-04 van het
exploitatiebudget 2011.

Artikel 8. :

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de sportdienst.

Artikel 9. :

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de heer provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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