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BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Autonoom gemeentebedrijf Rotselaar

Zitting van 20 januari 2022

Aanwezig Bart De Vos, voorzitter;
Nico Lodewijks, Els Heremans, Yannick Heyligen, Diane Discart, Hans Van
Hyfte, Brent Gomand, HeidiVan der Elst, Vincent Van Opstal, Peggy Du Tré,
Roel Poelmans, leden raad van bestuur;
An Craninckx, secretaris;

Verontschuldigd: Freddy Michiels, lid raad van bestuur;

5. Tarieven tienerkampen Rotselaar 2022

Voorgeschiedenis
o De sport- en jeugddienst van Rotselaar organiseren tieneractiviteiten en -kampen tijdens

enkele schoolvakanties.
o Voor deze tieneractiviteiten en -kampen wordt er met verschillende partners gewerkt.
o Voor deze tieneractiviteiten en -kampen betalen de deelnemers voor hun deelname

inschrijvingsgeld, volgens een tarief dat vooraf vastgelegd wordt.

Feiten en context
o Planning van tieneractiviteiten en -kampen 2022:

o Edison STEM-kampen:
r maandag I 1 tem donderdag 14 april2022
i maandag 11 tem vrijdag 15 aprit 2022
r maandag22hem donderdag 25 augustus 2022 ( 2 kampen)

o Tienerkamp 'Avontuur en survival': maandag 1 1 tem vrijdag 13 juli 2022
o Skatekamp beginners voor 5 halve dagen: maandag 18 tem vrijdag 22 juli 2022
o Skatedriedaagse gevorderden: maandag 15 tem vrijdag 17 auguslus 2022

o Deelnameprijs:
o Deelnemers betalen bijde inschrijving een deelnameprijs.
o Bij de deelnameprijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, gebruik sportmateriaal

en eventueel vervoer van en naar de activiteiten.
o Ouders die beschikken over een attest van verhooqde teqemoetkominq of een attest

vanhetocMWontvangen30%kortingopo@moetVoorde
inschrijving bezorgd worden aan de sportdienst via soort@rotselaar.be.

o Annulatie:
o Annuleren kan iot 5 werkdagen voor de start van het kamp.
o Bij annulatie van een inschrijving wordt er 25o/o van de deelnameprijs als

administratiekosten aangerekend.

Juridische gronden
o Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
o De wet van 17 juni 2O16 inzake overheidsopdrachten

Financiële gevolgen
Uitgave
MJP 2020-2025:
Algemene rekening: 61310060:€ 34.906,75 (Sportkampen organisatie ism partner)
Algemene rekening: 6í 500170: € 15.100,85 (Sportactiviteiten - Sportwerk Vlaanderen)
Algemene rekening: 61500180: € 927 ,70 (Sportkampen - toegangsgelden)
Algemene rekening: 61500050: €824,18 (Sportkampen - vervoer - uitstappen)
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MJP 2020-2025:
Algemene rekening: 7001001 : € 50.500,00 (Ontvangsten sportkampen)

Besluit

Na beraadslaging,
11 stemmen voor: Bart De Vos, Nico Lodewijks, Els Heremans, Yannick Heyligen, Diàne Discart,
Hans Van Hyfte, Brent Gomand, HeidiVan der Elst, Vincent Van Opstal, Peggy Du Tré en Roel
Poelmans

Artikel 1:

De raad van bestuur van het AGB Rotselaar legt de tarieven van de tieneractiviteiten en -kampen vast
op:

o Tienerkampen halve dagen: € 12 per halve dag
o Skatekamp beginners voor 5 halve dagen: € 60

o Tienerkampen hele dagen: € 40 per dag
, o Skatedriedaagse gevorderden (3 dagen):€ í20

o Tienerkamp 'Avontuur en survival' (3 dagen): € 120
o Edison STEM-kamp (4 dagen):€ 160
o Edison stem-kamp (5 dagen): € 200

Êl*Í'u"n bestuur van het AGB Rotselaar kent aan personen met een attest van verhoogde.
tegemoetkoming 30% korting op de vastgelegde deelnameprijs toe.
Artikel 3:
Bij annulatie van een inschrijving worden er 25o/o van de vastgelegde deelnameprijs
ad m inistratiekosten aangerekend.

Opgemaakt op 21 januari2022

An Craninckx
secretaris

Bart De Vos
voorzitter
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