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Schepenen: Ann Accou, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Jo Tijtgat, Carl De Donder 
Schepen van ambtswege: Kaat Olivier 
Gemeenteraadsleden: Gino Baert, Louis Haerinck, Sabine Deknudt-Michiels, Ingrid 
Deroubaix, Tundie D'hont, Filip Terryn, Jurgen Beke, Matthias Vanneste, Frieda Dejager, 
Bert Schelfhout, Sophie Mespreuve, Rolande Libert, Mieke Ottevaere, Marleen Prat, 
Alexandra Cneude 
Gemeentesecretaris: Katlijn Copriau 

 
 
12. Retributiereglement sportaanbod sportdienst 2018 - goedkeuring 
 
Aanleiding en context 
 
Het retributiereglement sportaanbod sportdienst werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
15 december 2016 en vervalt op 31 december 2017. 
Ondertussen werd de nieuwe planning sportaanbod sportdienst 2018 opgemaakt en werden 
de prijzen vastgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement 
"Sportaanbod sportdienst 2018" goed te keuren. 
 
Motivering 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 november 2017 het 
retributiereglement “Sportaanbod sportdienst 2018” overlopen en stelt het volgende aan de 
gemeenteraad voor: 
 
• de prijzen van de bepaalde vakantiekampen aan te passen op vraag van de mede-

organisator. De avonturen- en boerderijkampen stijgen met 5 euro, de paardrijkampen  
stijgen met 35 euro; Het theaterkamp stijgt met 20 euro. 

• de prijzen van de andere sportactiviteiten te behouden; 
• voor eenmalige activiteiten die tijdens het jaar op touw worden gezet, wordt de prijs 

steeds bepaald op basis van de effectieve kostprijs; 
• het retributiereglement sportaanbod sportdienst te laten starten op 1 januari 2018 en 

eindigen op 31 december 2018. 
 
In zitting van 22 november 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen aan 
de gemeenteraad te vragen om gemachtigd te worden om de prijzen voor de tijdens het jaar 
georganiseerde eenmalige sportactiviteiten te mogen vaststellen op basis van de effectieve 
kostprijs. 
 
Bijkomend besliste  het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad te 
vragen om gemachtigd te worden om de prijzen van de vakantiekampen te mogen 
vaststellen op basis van de effectieve kostprijs.  
 
Juridische gronden 
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Algemene basisbevoegdheid: Artikel 43, § 2, 15°, Gemeentedecreet 
Andere: Artikel 253, § 1, 3°, Gemeentedecreet 
 
Financiën 
 
De financiële impact van de beslissing is dat de deelnemers iets meer zullen moeten 
betalen. 
 

BESLUIT 
 

Eenparig goedgekeurd 
 

Artikel 1 
 
De gemeenteraad besluit het retributiereglement "Sportaanbod sportdienst 2018" goed te 
keuren. Het retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 
2018. 
 
Artikel 2 
 
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om de prijzen voor de tijdens het 
jaar georganiseerde eenmalige sportactiviteiten en de prijzen van de vakantiekampen te 
mogen vaststellen op basis van de effectieve kostprijs. 
 
Artikel 3 
 
Huidig retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet en zijn latere wijzigingen. 
 
Artikel 4 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provinciegouverneur, Burg 4, 8000 
Brugge. 
 
 
Voor eensluidend verklaard uittreksel 
Opgemaakt in Deerlijk op 18-12-2017 

  
Katlijn Copriau Claude Croes 
Gemeentesecretaris Voorzitter gemeenteraad 

Burgemeester 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTAANBOD SPORTDIENST 
 
Art. 1. - Onderstaande prijzen gelden voor alle deelnemers, ongeacht de plaats waar zij 
woonachtig zijn. 
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Art. 2. - Er wordt geen korting op het deelnamegeld verleend wanneer men meerdere kinderen 
van hetzelfde gezin inschrijft. 
 
1. VAKANTIEKAMPEN 
 
Art. 3. - De retributie bedraagt: 
 

Omschrijving activiteit Duur Prijs 
Avonturenkamp 5 dagen 130,00 euro 
Avonturierskamp 5 dagen 115,00 euro 
Kleuter natuur/piratenkamp 5 dagen 115,00 euro 
Avonturenkriebels 5 dagen 125,00 euro 
Avonturenkicks 5 dagen 145,00 euro 
Avonturen shooting kamp Transfo 5 dagen 155,00 euro 
Indianenkamp 5 dagen 115,00 euro 
Boerderijkamp 5 dagen 135,00 euro 
Boerderijkamp + overnachting 5 dagen 160,00 euro 
Boerderijkamp 7 dagen 205,00 euro 
Paardrijkamp 5 dagen 175,00 euro 
Kookkamp 5 halve dagen 100,00 euro 
Omnisportkamp lager 5 halve dagen   50,00 euro 
Creakamp 5 halve dagen   50,00 euro 
Theaterkamp 5 dagen 120,00 euro 
Taekwondokamp 5 halve dagen   60,00 euro 
Circuskamp 5 dagen 100,00 euro 
Badmintonkamp 5 halve dagen   60,00 euro 
Basketkamp 5 halve dagen   60,00 euro 
Voetbal -omnisportkamp 5 dagen 100,00 euro 

 
 
Art. 4. - Bij annulatie door ziekte, ongeval of overmacht tijdens of voor het kamp krijgt de 
deelnemer het inschrijvingsbedrag terug. Er worden wel 7,50 euro administratiekosten 
aangerekend.  
Er wordt steeds een doktersbriefje of een geldig attest voorgelegd binnen de 3 dagen. 
Indien er voor bepaalde kampen te weinig inschrijvingen zijn en we genoodzaakt zijn dit kamp 
af te gelasten dan wordt het inschrijvingsbedrag volledig teruggestort. 
 
Art. 5. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de prijzen voor  de 
vakantiekampen te mogen vaststellen op basis van de effectieve kostprijs. 
 
2. ANDERE SPORTACTIVITEITEN 
 
 

Omschrijving activiteit Duur prijs    
Seniorensport yoga Per semester 20,00 euro 
Seniorensport 
petanque 

namiddag 
 

Gratis 

Volwassenen omnisport Per semester 20,00 euro 
Verjaardagsfeestje 2 uur 25,00 euro 
Schoolsportactiviteiten 
Ism Deerlijkse scholen 

Halve dag Gratis 
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Kijk ik fiets Halve dag 5,00 euro 
Beweegdag 
kleuters/grootouders 

Halve dag gratis 

 
 
3. EENMALIGE SPORTACTIVITEITEN 
 
Art. 6. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de prijzen voor de 
tijdens het jaar georganiseerde eenmalige sportactiviteiten te mogen vaststellen op basis van 
de effectieve kostprijs. 
 
 


