RETRIBUTIE VRIJETIJDSACTIVITEITEN
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
DUURTIJD
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de
vrijetijdsactiviteiten van de afdeling Sociaal en Vrije Tijd van de gemeente Nijlen.

Artikel 2
TOEPASSINGSGEBIED
Van vrijetijdsactiviteiten wordt gesproken als het hoofddoel van de activiteit is om deelnemers te laten sporten
en bewegen, zich te ontspannen in hun vrije tijd of activiteiten voor kinderen en jongeren.

Artikel 3
VAN TOEPASSING OP
Elke deelnemer aan de vrijetijdsactiviteiten is verplicht de retributie te betalen.

Artikel 4
WIJZE VAN INNING
De retributie wordt geïnd via het online-inschrijfplatform van de gemeente Nijlen.

Artikel 5
SPORT & BEWEGEN
Start to activiteiten
Snack

€ 1,50 per lesmoment
€ 2,25 per lesmoment

Artikel 6
JEUGD
Speelplein Boemerang –halve dag
€ 3,50 per deelnemer
Speelplein Boemerang –hele dag
€ 6,00 per deelnemer
Speelplein Boemerang –uitstap
€ 15,00 per deelnemer
Knutselen: creaworkshop–halve dag(max. 4 uren)
€ 6,50 per deelnemer
Knutselen: creaworkshop –hele dag(max. 8 uren)
€ 13,00 per deelnemer
Losse spelactiviteiten (max. halve dag)
€ 3,50 per deelnemer
Culturele activiteiten voor kinderen/jongeren (film,€ 7,50 per deelnemer
theater, workshop, optreden)
Kookactiviteiten (eigen organisatie)
€ 7,50 per deelnemer
Activiteiten (i.s.m. externe partners uit het
Deelnameprijs wordt als volgt bepaald:
verenigingsleven)
“kostprijs per deelnemer + reservatiekost
inschrijfprogramma”
Uitstappen voor kinderen/jongeren (andere dan met
Deelnameprijs wordt als volgt bepaald:
Speelplein Boemerang)
“inkomprijs per deelnemer + reservatiekost
inschrijfprogramma”

De reservatiekost voor het inschrijfprogramma is afhankelijk van de deelnameprijs:
−€ 0,20 voor gratis activiteiten/uitstappen
−€ 0,5 per activiteit/uitstap tot en met €5,00
−€ 0,7 per activiteit/uitstap tot en met €7,00
−€ 0,95 per activiteit/uitstap tot €15,00
−€ 1, 00 per activiteit/uitstap van €15,00
−€ 1,40 per activiteit/uitstap tot en met € 20,00
−€ 0,50 +4,5% van de prijs voor activiteit/uitstap boven de €20,00

Artikel 7
ANDERE VRIJETIJDSACTIVITEITEN (CULTUUR, SENIOREN, ...)
De tarieven van de activiteiten die niet zijn opgenomen in artikels 4 en 5, worden nominatief door het college
vastgesteld.

Artikel 8
ALGEMENE BEPALINGEN
Annulatiekosten
Wanneer de deelname aan een activiteit of lessenreeks wordt geannuleerd voor de vooraf gecommuniceerde
datum of bij ziekte (met doktersattest)wordt het aangerekende tarief terugbetaald.
Bij annulatie van een activiteit of lessenreeks wordt steeds € 2,00 annulatie kosten per activiteit of per
dag (bij meerdaagse activiteiten) aangerekend.

