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BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Autonoom gemeentebed rijf Rotselaar

Zitting van í6 december 2021

Aanwezig Piet De Bruyn, voorzitter;
Nico Lodewijks, Freddy Michiels, Ann Van Criekinge, Els Heremans, Frank
Staes, Yannick Heyligen, Diane Discart, Hans Van Hyfte, Brent Gomand, Heidi
Van der Elst, leden raad van bestuur;
An Craninckx, secretaris;

3. Goedkeuring tarieven activiteiten sportpromotie2022

Voorgeschiedenis
' De sportdienst organiseert verschillende beweeg- en sportactiviteiten voor diverse doelgroepen. Voor veel sportactiviteiten wordt er met een partner gewerkt.
' Bij de meeste sportactiviteiten betalen de deelnemers voor hun deelname inschrijvingsgeld,

volgens een tarief dat vooraf vastgelegd wordt.

Feiten en context
. Sportkampen:

" Tijdens de schoolvakanties worden sportkampen georganiseerd voor kleuters, kinderen van
de lagere school en tieners.

. De sfortkampen gaan vooral door in sporthal 'de Meander'.. Voor de sportkampen wordt o.a. samengewerkt met Sporty vzw.. Voor een specifiek tieneraanbod tijdens schoolvakanties wordt een programma uitgewerkt in
overleg tussen de sport- en jeugddienst.

. Sportkampenin2022:

Schoolsport:
. Sportsnack, een naschools sportaanbod in de schoolsportzalen van de Rotselaarse lagere

scholen. Hiervoor wordt er samengewerkt met o.a. jeugddienst Rotselaar en MOEV.. Schoolsportdagen:
' De schoolsportdagen worden uitgewerkt in samenwerking met de LO-leerkrachten van de

lagere scholen.

Schoolvakantie SpoÉkampen
Krokusvakantiq: maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4
maarl2022

1 kleuterkamp
1 kamp voor de lagere school

Paasvakantie: maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 april2022 1 kleuterkamp
1 kamp voor de lagere school

Zomervakantie:
maandag 4 t.e.m. vrijdag I juli 2022

maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli2022

dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2022(4 dagen)

maandag 22 t.e.m.vrijdag 26 augustus 2022

maandag 29 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022 (g
dagen)

2 kleuterkampen en I kamp voor de
lagere school
2 kleuterkampen en 1 kamp voor de
lagere school
2 kleuterkampen en 1 kamp voor de
lagere school
2 kleuterkámpen en I kamp voor de
lagere school
2 kleuterkampen en 1 kamp voor de
lagere school

Herfstvakantie: donderdag 3 en vrijdag 4 november
2022 (2 dasen)

I kleuterkamp en 1 kamp voor de lagere
school
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Daq Doelqroep
maandag I mei2022
dinsdag 10 mei 2O22
donderdag'12 mei2022
vrijdag 13 mei2022
maandag 16 mei2022
dinsdaq 17 mei2022

lagere school

maandag 13 juni2O22
dinsdag 14 juni2O22
donderdag 16juni2022
vriidas 17 iuni 2022

kleuters

. De schoolsportdagen gaan door in sporthal 'de Meander'

. Schoolsportdagen2022:

. Meandersloop, recreatieve veldloop voor alle kinderen van de lagere school: vrijdag 30
september 2022.

Sportactiviteiten via de sportregio ILV Winge-Demervallei:
. Regionalesporteldagen:

. Sportdagen voor senioren.

. ln samenwerking met andere sportdiensten van sportregio ILV Winge-Demervallei
'. Regionale sporteldagen 2022:

. Megakidsfietseling, een sportdag voor de 3de graad van het lager onderurijs: dinsdag 28 juni

2022.
" Vitamin, een sportdag voor volwassen mindervaliden: donderdag 22 september 2022 in

sporthal 'de Meander'.
Andere beweegactiviteiten :

. Buitenspeeldag, een sport- en speelnamiddag in samenwerking met de dienst Vrije Tijd:
woensdag 20 april2O22.

Bij annulatie van inschrijving worden er administratiekosten aangerekend.
Voor personen met een attest,van verhoogde tegemoetkoming wordt korting op de tarieven
toegekend.

Juridische gronden
. Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
. De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Financiële gevolgen
Uitgave
MJP 2020-2025:
Algemene rekening: 61310060:€ 34.906,75 (Sportkampen organisatie ism partner)
Algemene rekening: 615001 70: € 15.100,85 (Sportactiviteiten - Sportwerk Vlaanderen)
Algemene rekening: 61500180: € 927 ,70 (Sportkampen - toegangsgelden)
Algemene rekening: 61500050: € 824,18.(Sportkampen - vervoer - uitstappen)

Ontvangst
MJP 2020-2025:
Algemene rekening: 7001001 : € 50.500,00

Sporteldaq Daq
Reqionale sporteldaq Rotselaar dinsdaq 29 maart 2022in sporthal'de Meander'

Regionale sporteldag Scherpenheuvel-Zichem dinsdas 10 mei 2022
Reoionale sporteldao Diest dinsdao 13 seotember 2O22
Reqionale sporteldaq Aarschot dinsdao 18 oktober 2022
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Besluit

Na beraadslaging,
12 stemmen voor: Piet De Bruyn, Nico Lodewijks, Freddy Michiels, Dirk Jacobs, Ann Van Criekinge,
Els Heremans, Frank Staes, Yannick Heyligen, Diane Discart, Hans Van Hyfte, Brent Gomand en
HeidiVan der Elst
Motivatie stem voor Dirk Jacobs: gestemd bij votmacht gegeven aan Els Heremans
Artikel 1:
De raad van bestuur van het AGB Rotselaar legt de tarieven van de activiteiten vast op:. Sportkampen:€ 20 per dag

. Sportkamp (5 dagen): € 100 per kampweek van 5 volledige dagen. Sportkamp (4 dagen): € 80 per kamp van 4 volledige dagen. Sportkamp (3 dagen): € 60 per kamp van 3 volledige dagen. Sportkamp (2 dagen): € 40 per kamp van 2 volledige dagen. Schoolsportdagen: € 3 per leerling
Artikel2:
De raad van bestuur van het AGB Rotselaar kent aan personen met een attest van verhoogde
tegemoétkoming 30% korting op de vastgelegde deelnameprijs toe.
Artikel3:
Bij annulatie van een inschrijving worden er 25o/o van de vastgelegde deelÉameprijs
ad m inistratiekosten aangerekend.

Opgemaakt op 21 december 2021

t

An Craninckx
secretaris

Piet De Bruyn
voorzitter
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