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Ref. 653.10
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR SPORTKAMPEN GEORGANISEERD DOOR DE GEMEENTE
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en
de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 houdende goedkeuring van de meerjarenplanning
beleids- en beheerscyclus 2014-2019;
Gelet op de doelstelling in de meerjarenplanning sector vrije tijd (2014-2019):”Sportaanbod voor de jeugd”;
Overwegende dat er nood is aan sportkampen in de gemeente;
Overwegende dat de sportdienst in samenwerking met de sportraad sportkampen organiseert;
Overwegende dat de nodige accommodatie en middelen aanwezig zijn in de gemeente;
Overwegende dat de begeleiding dient te gebeuren door ervaren en/of gediplomeerde monitoren;
Overwegende dat elke deelnemer na betaling van een sportweek een fiscaal attest ontvangt inzake uitgaven
voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar voor de belastingaangifte;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1:

Er wordt een retributiereglement vastgesteld voor de deelname aan een gemeentelijk
sportkamp.

Artikel 2:

De retributie voor het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op:
40 euro inschrijvingsgeld per week per deelnemer woonachtig in de gemeente
Galmaarden
60 euro inschrijvingsgeld per week per deelnemer niet-woonachtig in de gemeente
Galmaarden.

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 of gedeeltelijke niet-deelname 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:

Inschrijven gebeurt steeds voor de volledige week (maandag tot en met vrijdag). Er wordt geen
terugbetaling gedaan indien een persoon één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn,
behalve bij overmacht.

Artikel 7:

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

Artikel 8:

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

Artikel 9:

Van dit besluit wordt een afschrift overgemaakt aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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