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23. Aanpassen van de tarieven voor sportkaarten en sportkampen

DE GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

Het besluit van de gemeenteraad van 4 oktober 2013 betreffende aanbod van en deelnameretributie 
voor de sportactiviteiten van de gemeentelijke sportdienst.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2016 betreffende aanpassing retributies 
sportactiviteiten.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2022 betreffende 
tariefaanpassing van activiteiten van de sportdienst i.f.v. de inflatie – principebeslissing.

Motivatie

Het retributiereglement betreffende de deelname aan sportactiviteiten van de gemeentelijke 
sportdienst werd sinds 2016 niet meer aangepast.

Het reglement is bijgevolg achterhaald en dient geactualiseerd te worden. Bovendien zijn door de 
huidige inflatie en de daarbijhorende prijsstijgingen bij onze leveranciers de tarieven niet meer 
conform de marktprijzen.

De sportdienst stelt voor om als algemene regel de index der consumptieprijzen (+ 11,25%) als 
maatstaf te hanteren en af te ronden, dit zowel voor de prijzen als voor de toegekende kortingen. 

Door invoering van het digitaal inschrijvingsplatform Pleinkapitein dienen de betaal- en 
annulatievoorwaarden voor sportkampen te worden aangepast. 



Daarnaast dienen het kansentarief en de betaal- en annulatievoorwaarden opgenomen te worden 
in het retributiereglement.

Er wordt voorgesteld om de tarieven voor sportactiviteiten aan te passen volgens onderstaande 
tabel:

Soort Activiteit Prijs Kortingstarief
Lessenreeksen: Multimove/kleutergum, 

yoga, tennislessen, elke 
nieuw te implementeren 
lessenreeks

Sportkaart: 
35 euro voor 10 beurten 
onbeperkt geldig

8,75 euro met 
UITpas kansentarief

Seniorengym 20 euro voor 10 beurten 
onbeperkt geldig

5 euro met Uitpas 
kansentarief

Sportkamp 4-12-jarigen 15 euro per dag of 75 euro 
voor 5 dagen

5,50 euro korting per kamp 
vanaf het tweede kind

18,75 euro met 
UitPAS kansentarief 
of 
15 euro met UitPAS 
kansentarief

12-14-jarigen 18 euro per dag of 90 euro 
voor 5 dagen 

5,50 euro korting per kamp 
vanaf het tweede kind

22,50 euro met 
UitPAS kansentarief 
of
18 euro met UitPAS 
kansentarief

Eenmalige 
activiteiten

Voor alle activiteiten en 
sportkampen die de 
sportdienst organiseert

11 euro korting op 
een volgende 
activiteit of kamp 
met een kostprijs 
van minimaal 10 
euro per 35 
gespaarde punten 
via UitPAS

Scholenveldloop gratis
Schoolsportdagen 10 euro per deelnemer geen
Superprestigeloop en 
Zonnebergloop

7 euro per deelnemer 
volwassene
3,50 euro per kind

geen

De aangepaste prijzen zullen worden gecommuniceerd via de gebruikelijke communicatiekanalen.

BESLUIT

In openbare zitting

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

Het besluit van de gemeenteraad van 4 oktober 2013 houdende aanbod van en deelnameretributie 
voor de sportactiviteiten van de gemeentelijke sportdienst, laatst gewijzigd op 26 januari 2016, 
inzake de bepaling van de tarieven voor deelname aan bepaalde door de gemeentelijke sportdienst 
ingerichte initiatieven wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.

Artikel 2



De gemeenteraad gaat akkoord met aanpassing van de retributies van sportactiviteiten volgens 
onderstaande tabel:

Soort Activiteit Prijs Kortingstarief
Lessenreeksen: Multimove/kleutergum, 

yoga, tennislessen, elke 
nieuw te implementeren 
lessenreeks

Sportkaart: 
35 euro voor 10 beurten 
onbeperkt geldig

8,75 euro met 
UITpas kansentarief

Seniorengym 20 euro voor 10 beurten 
onbeperkt geldig

5 euro met Uitpas 
kansentarief

Sportkamp 4-12-jarigen 15 euro per dag of 75 euro 
voor 5 dagen

5,50 euro korting per kamp 
vanaf het tweede kind

18,75 euro met 
UitPAS kansentarief 
of 
15 euro met UitPAS 
kansentarief

12-14-jarigen 18 euro per dag of 90 euro 
voor 5 dagen 

5,50 euro korting per kamp 
vanaf het tweede kind

22,50 euro met 
UitPAS kansentarief 
of
18 euro met UitPAS 
kansentarief

Eenmalige 
activiteiten

Voor alle activiteiten en 
sportkampen die de 
sportdienst organiseert

11 euro korting op 
een volgende 
activiteit of kamp 
met een kostprijs 
van minimaal 10 
euro per 35 
gespaarde punten 
via UitPAS

Scholenveldloop gratis
Schoolsportdagen 10 euro per deelnemer geen
Superprestigeloop en 
Zonnebergloop

7 euro per deelnemer 
volwassene
3,50 euro per kind

geen

Artikel 3

Volgende betaal- en annulatievoorwaarden voor sportkampen worden toegepast:

Er kan onmiddellijk worden betaald door het scannen van een QR-code of door te kiezen voor de 
optie bancontact.

 Ofwel betaal je 25% van de kampprijs en betaal je de overige 75% ten laatste 2 weken voor de 
aanvang van het kamp.

 Ofwel betaal je onmiddellijk de volledige kampprijs.
 Je ontvangt tijdig een reminder bij openstaande betalingen.
 Wanneer de betalingen niet tijdig binnen zijn, wordt de inschrijving geannuleerd.
 Wanneer de betaling in orde is, krijgt je een automatische bevestiging dat je inschrijving in orde 

is.
 Wanneer je inschrijving wordt geannuleerd, zal je hier ook een mailtje over krijgen.
 Bij annulatie zonder doktersbriefje of zonder quarantaineattest tot en met 2 weken voor de start 

van de eerste kampdag verlies je sowieso 25% van het betaalde kampbedrag. De overige 75% 
wordt terugbetaald.



 Bij annulatie zonder doktersbriefje of zonder quarantaineattest binnen de 2 weken voor de start 
van de eerste kampdag verlies je het volledige betaalde bedrag.

 Bij annulatie met doktersbriefje of quarantaineattest wordt het volledige bedrag van de niet 
aanwezige dagen terugbetaald.

 Bij annulatie door de sportdienst wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Artikel 4

Het resterende krediet op een sportkaart na een aflopend seizoen wordt opnieuw in rekening 
gebracht op een sportkaart voor het nieuwe seizoen. Behalve indien de sportdienst Zelzate een 
lessenreeks stopzet tijdens het seizoen of na een aflopend seizoen in welk geval het nog resterende 
krediet op verzoek van de deelnemer kan worden overgeschreven op het door hem opgegeven 
rekeningnummer indien deze niet opteert voor het gebruik van het resterende krediet voor een 
andere lessenreeks dan deze waarvoor hij ingeschreven was.

Een sportkaart wordt uitgegeven op naam; het is toegelaten deze kaart te laten gebruiken door de 
familieleden wonend onder hetzelfde dak.
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