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Tarievenregeling Sport 2012

Tarievenregeling Sport 2012
Het college van Waalwijk
B E S L U I T:
de Tarievenregeling Sport met de tarieven voor het gebruik maken van het gemeentelijk overdekt
zwembad "Olympia" met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd vast te stellen als volgt:
"Tarievenregeling voor het gebruik maken van het
zwembad "Olympia"

Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
peuters : personen jonger dan 4 jaar;
a.
jeugdigen : personen van 4 t/m 17 jaar;
b.
volwassenen : personen van 18 jaar en ouder;
c.
ouderen : personen van 60 jaar en ouder;
d.
een bad : het éénmaal en zonder onderbreking gebruik maken van het zwembad;
e.
zwemonderricht : zwemles in groepsverband onder leiding van één of meer aan het bad verbonden
f.
instructeurs;
de normale openstelling : de uren, gedurende welke het bad voor publiek is geopend, volgens
g.
door het college van Waalwijk te stellen regels;
verenigingen : verenigingen, welke overeenkomstig haar statuten of reglementen de beoefening
h.
van de zwemsport tot doel hebben, alsmede verenigingen en/of andere instellingen, welke zich
bewegen op medisch-sociaal terrein;
doelgroep activiteiten : aquasporten, baby/peuter/kleuterzwemmen, Fifty fit, aquakidsclub, vroui.
wenzwemmen.
groepstarief : het tarief dat wordt toegepast voor 20 personen of meer.
j.

Artikel 2
De tarieven bedragen:
voor het nemen van één bad:
a.
voor peuters € 1,00 per persoon;
1.
voor jeugdigen en ouderen € 3,00 per persoon;
2.
voor volwassenen € 3,90 per persoon;
3.
voor "disco-zwemmen" € 3,90 per persoon;
4.
10 badenkaart “disco-zwemmen” € 35,10
a) voor kinderfeestjes (arrangement 1) € 8,65 per persoon;
5.
b) voor kinderfeestjes (arrangement 2) € 10,05 per persoon;
c) voor kinderfeestjes (arrangement 3) € 12,70 per persoon;
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b.

voor kaart, rechtgevende op 13 baden:
voor volwassenen € 45,60;
1.
voor jeugdigen en voor ouderen € 34,90;
2.

c.

voor kaart, rechtgevende op 26 baden:
voor volwassenen € 86,10;
1.
voor jeugdigen en ouderen € 66,00;
2.

d.

voor jaarabonnement:
volwassenen banen zwemmen € 213,15 per persoon;
1.

e.

voor het ontvangen van zwemonderricht, gedurende 45 minuten:
inschrijf- en administratiekosten € 30,00, waarvan bij inschrijving te voldoen € 15,= en bij
1.
aanvang eveneens € 15,=;
zwemles maandkaart € 27,65;
2.
zwemles maandkaart snelcursus € 69,15;
3.
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4.
5.

zwemles vakantiecursus € 79,15;
zwemles afkoop B & C € 138,30; (hierbij mag gedurende een periode van 2 maanden maximaal 1 les worden gemist. In andere gevallen vervalt de afkoop regeling.)

f.

voor het afnemen van diploma zwemmen:
voor het diploma zwemmen, per persoon € 10,15;
1.
voorzwemmen, per persoon € 7,60;
2.
diploma tegel of medaille, per persoon € 6,10;
3.

g.

voor doelgroep activiteiten:
Proefles (éénmalig) € 7,60
Inschrijf- en administratiekosten € 12,70
Geldt dat de abonnementperioden aaneen gesloten moeten zijn. Is dat niet zo, dan is er opnieuw
inschrijfgeld verschuldigd
Aquasporten, les van 45 minuten;
1.

1 x per week:
voor een 3 maanden abonnement € 66,00;
voor een 12 maanden abonnement € 243,00;
2 x per week:
voor een 3 maanden abonnement € 116,75;
voor een 12 maanden abonnement € 406,00;
onbeperkt:
voor een 12 maanden abonnement € 466,90;
voor een 10 rittenkaart (voor zwangerschapszwemmen en aqua therapie): € 50.75;
Baby/peuter/kleuterzwemmen, les van 30 minuten;
2.
abonnement 3 maanden € 45,70;
abonnement 12 maanden € 162,40;
Fifty fit (vanaf 55 jaar), 2 ochtenden per week;
3.
jaarabonnement € 76,15;
4. Fifty fit (vanaf 55 jaar), 4 ochtenden per week;
jaarabonnement € 101,50;
5. Aquakidsclub, les van 45 minuten;
voor een 3 maanden abonnement € 66,00;
h. voor groepen van 20 personen of meer, per persoon per bad € 3,50;
voor de huur van het zwembad door een vereniging:
i.
voor de huur van het wedstrijdbad € 88,40 per uur;
1.
voor de huur van het doelgroepenbad € 44,20 per uur;
2.
voor de huur van het recreatiebad € 88,40 per uur;
3.
j.
k.
l.

voor de huur van het zwembad door een vereniging voor het houden van wedstrijden €
134,25 per uur, vermeerderd met € 44,20 kosten voor een gemeentelijke instructeur per uur;
voor de huur van het zwembad voor commercieel gebruik € 132,60 per uur, exclusief eventuele kosten voor een gemeentelijke instructeur zoals genoemd in artikel 2 j;
overige tarieven:
Zonnebank 12 minuten € 6,10;
Toegangspas € 6,10
Zwemvleugeltjes € 3,55
Overschoentjes € 0,50
Zwemluier € 1,50

Artikel 3
In het in artikel 2e opgenomen tarief voor zwemonderricht is tevens begrepen het tarief voor het gebruik
maken van het zwembad.

Artikel 4
a.
b.

Met uitzondering van de vergoedingen voor het vereniging zwemmen en het wedstrijd zwemmen,
dienen alle volgens deze regeling verschuldigde vergoedingen vooraf te worden voldaan.
Het bewijs van gedane betaling, hetwelk bij betaling wordt afgegeven, moet op vordering van de
met het toezicht op het zwembad belaste ambtenaren aan hen worden getoond.

Artikel 5
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Gevallen waarin deze regeling niet voorziet worden voorgelegd aan en beslist door de portefeuillehouder
sport van het college van Waalwijk.

Artikel 6
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 december 2011.
HET COLLEGE VAN WAALWIJK,
de secretaris,de burgemeester,
Het college van Waalwijk
B E S L U I T:
de Tarievenregeling Sport met de tarieven voor het gebruik maken van het gemeentelijk buitenbad
"Zidewinde"" met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd vast te stellen als volgt:
"Tarievenregeling voor het gebruik maken van het
zwembad "Zidewinde"

Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
jeugdigen : personen van 4 t/m 17 jaar;
a.
volwassenen : personen van 18 jaar en ouder;
b.
ouderen : personen van 60 jaar en ouder;
c.
een bad : het éénmaal en zonder onderbreking gebruik maken van het zwembad;
d.
een abonnement : een pas, rechtgevende op het nemen van baden in zwembad Zidewinde gedue.
rende een seizoen;
seizoen : het tijdvak, gedurende hetwelk het zwembad door het college van Waalwijk wordt
f.
opengesteld;
korting : een tariefsverlaging als het abonnement vóór een door het college van Waalwijk vastgeg.
stelde datum wordt aangevraagd;
doelgroep activiteiten : aquasportief, zwangerschapszwemmen, zwemmen voor vrouwen, bah.
by/peuter zwemmen, ouderen zwemmen
zwemonderricht : zwemles in groepsverband onder leiding van één of meer aan het bad verbonden
i.
instructeurs;
groepstarief : het tarief dat wordt toegepast voor groepen van 20 personen of meer
j.

Artikel 2
Kinderen beneden de leeftijd van 4 jaar, mits onder geleide van een persoon van 18 jaar of ouder,
hebben gratis toegang tot het zwembad.

Artikel 3
De tarieven bedragen:
voor het nemen van één bad:
a.
voor volwassenen per persoon € 3,05;
1.
voor jeugdigen en ouderen per persoon € 2,20;
2.

3

b.

voor een persoonlijk abonnement:
voor jeugdigen € 27,35 zonder korting, € 24,40 met korting;
1.
voor volwassenen € 54,50 zonder korting, € 48,85 met korting;
2.
voor ouderen € 48,85 zonder korting, € 44,10 met korting;
3.

c.

voor een gezinsabonnement:
1e kaart € 41,05 zonder korting, € 37,25 met korting;
1.
2e kaart € 30,45 zonder korting, € 27,45 met korting;
2.
3e en volgende kaart € 18,00 zonder korting, € 16,40 met korting;
3.

d.

voor kaart, rechtgevende op 10 baden:
voor volwassenen € 27,30;
1.
voor jeugdigen en ouderen € 19,40;
2.

e.
g.
h.

voor groepen van 20 personen of meer, per persoon per bad € 1,45;
voor doelgroepactiviteiten € 0,49 per 5 minuten;
voor deelname zwemvierdaagse € 3,75 per persoon voor jeugdigen en ouderen,
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i.

j.

€ 5,35 per persoon voor volwassenen;
voor de huur van het zwembad door groepen c.q. verenigingen (vanaf 20 personen) buiten de
officiële openingstijden € 58,70 per uur, vermeerderd met € 38,75 per uur voor de tijd dat er een
instructeur aanwezig is.
voor de huur van het zwembad voor commercieel gebruik € 88,15 per uur, exclusief eventuele
kosten voor een gemeentelijke instructeur zoals genoemd in artikel 3i.

Artikel 4
Voor het bepalen van de in deze regeling bedoelde leeftijden wordt voor abonnementen uitgegaan van
de leeftijd op 1 mei in het jaar van afgifte. Voor het gebruik van het zwembad met een kaartje voor één
bad wordt uitgegaan van de leeftijd op de dag van het bezoek aan het zwembad.

Artikel 5
Voor een gezinsabonnement komen alleen de samenwonende echtgenoten/partners met inwonende
kinderen in aanmerking, ofwel man c.q. vrouw met inwonende kinderen van 4 t/m 17 jaar.

Artikel 6
De in artikel 3, onder b, c, d en e bedoelde kaarten zijn alleen geldig in het jaar van afgifte.

Artikel 7
Voor de aanschaf van een zwemabonnement is een bedrag verschuldigd van € 5,45. Dit geldt zowel bij
een eerste aanschaf als bij het vervangen van een verloren gegaan of zoekgeraakt abonnement. Bij inlevering van het zwemabonnement ontvangt men de genoemde borg retour.

Artikel 9
De verantwoordelijkheid voor de huur van het zwembad zoals bedoeld in artikel 3, onder punt i en punt
j berust volledig bij de desbetreffende vereniging c.q. groep.

Artikel 10
Gevallen waarin deze regeling niet voorziet worden voorgelegd aan en beslist door de portefeuillehouder
sport van het college van Waalwijk.

Artikel 11
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 december 2011.
HET COLLEGE VAN WAALWIJK,
de secretaris,de burgemeester,
Het college van Waalwijk
B E S L U I T:
I. de Tarievenregeling Sport over de tarieven voor het gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties door groepen en verenigingen met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd vast te stellen als
volgt:
voor de gemeentelijke sporthallen per uur:
1.
voor sportgebruik van maandag t/m vrijdag na 18.00 uur en op zaterdagen, zon- en feestdaA.
gen:
voor de gehele hal : € 37,05
voor een halve hal : € 24,50
voor 2/3 hal : € 28,80
voor 1/3 hal : € 15,25
-
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B.

voor sportgebruik gedurende de overige tijden :
voor de gehele hal : € 31,25
voor een halve hal : € 16,85
voor 2/3 hal : € 22,75
voor 1/3 hal : € 12,55
-

C.

Squashbaan sporthal te Waspik per uur:
Op contractbasis (vast tijdstip) per baan na 18.00 uur m.u.v. zaterdagen, zon- en
feestdagen:
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-

-

-

Heel seizoen (gelijk aan schooljaar basisonderwijs) : € 451,25 - Half seizoen: (start
schooljaar b.o. tot 1 febr.) : € 258,47 (vanaf 1 feb. en tot einde schooljaar b.o.): € 272,65

10 banenkaart : € 137,00
Op contractbasis (vast tijdstip) per baan gedurende de overige tijden m.u.v. zaterdagen, zon- en
feestdagen:
Heel seizoen (gelijk aan schooljaar basisonderwijs) : € 302,85
- Half seizoen: (start schooljaar b.o. tot 1 febr.) : € 154,10
(vanaf 1 febr. en tot einde schooljaar b.o.): € 146,06
10 banenkaart : € 81,00
Los gebruik per baan na 18.00 uur en op zaterdagen, zon- en

feestdagen : € 15,05
- Los gebruik per baan gedurende de overige tijden : € 9,25
D.

voor vergaderruimten van de sporthallen, conform het reglement voor het gebruik van vergaderruimten en/of was- en kleedlokalen van de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen in de
Gemeente Waalwijk:
bij gebruik vergaderruimte : € 18,00/dagdeel
bij gebruik van 1 was- en kleedlokaal : € 18,00/dagdeel
-

Dagdelen zijn:
een ochtend : tussen 08.00 en 12.00 uur;
een middag : tussen 12.00 en 18.00 uur;
een avond : tussen 18.00 en 24.00 uur.
De onder A. t/m D. genoemde tarieven worden als volgt berekend:
E.
voor verenigingen in de gemeente Waalwijk: 100%
voor commerciële instellingen bij structureel gebruik: 130%
idem bij incidenteel gebruik: 150%
voor de gymnastieklokalen per uur:
2.
a.

voor sportgebruik van maandag t/m vrijdag

na 18.00 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen, per uur: € 12,55
voor sportgebruik gedurende de overige tijden, per uur: € 10,65
3. voor de dojo in de St. Crispijnstraat:
voor Budoclub "Asahi" per jaar : € 3.246,75
voor de gemeentelijke sportvelden:
4.
bij jaargebruik door verenigingen:
A.
voor de atletiek-accommodatie
a.
voor A.C. Waalwijk ’66 : € 10.720,40
voor andere verenigingen en groepen, per uur : € 57,45
b.

voor een voetbalveld incl. 2 kleed-en wasruimten : € 3.718,05

c. voor een voetbalveld indien de kleed- en wasruimten eigendom van de vereniging zijn : € 3.253,25
d. voor de hockey-accommodatie voor KMHC-Waalwijk : € 15.179,35
voor een ½ kunstgras hockeyveld : € 6.444,20
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e.

voor de baseball-accommodatie : € 4.247,45

B.

bij incidenteel gebruik door derden dient de hoofdgebruiker aan de gemeente te betalen:

a.
b.
C.

per voetbal/handbalveld, per uur : € 22,00
voor het kunstgrasveld hockey, per uur : € 43,65
voor het terrein van de Pétanque vereniging te Sprang-Capelle : € 94,00

D.
E.

voor het recreatiesportterrein aan de Juffrouwsteeg : € 94,00
voor buiten handbal-accommodaties : € 1.796,15
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II. te bepalen, dat de onder 4A.a, 4A.b, 4A.c, 4A.d, 4B.a en 4B.b vermelde tarieven inclusief Belasting
toegevoegde waarde zijn;
III. te bepalen, dat in geval van bijzondere evenementen of activiteiten de burgemeester kan bepalen
of van de in dit besluit vermelde tarieven kan worden afgeweken. De portefeuillehouder sport kan bepalen in welke mate deze afwijking gestalte krijgt.
IV. gevallen waarin deze regeling niet voorziet worden voorgelegd aan en beslist door de portefeuillehouder sport van het college van Waalwijk.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 december 2011.
HET COLLEGE VAN WAALWIJK,
de secretaris,de burgemeester,
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