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Aanwezig: Lieven Van Nyen, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Jos Boeckx, Karl Geens, Lizette Keysers, Stefan 
Maes, Schepenen 
Wim De Visscher, OCMW-voorzitter 
Frans Hermans, August Van De Mierop, Karel Roefs, Paul Bevers, 
Renilde Willemse, Eric Vermeiren, Jack Jacobs, Nathalie Stoffelen, 
Nathalie Cuylaerts, Matthijs Peeraer, Patrick Nobels, Danny Eelen, 
Jurgen Van Leuven, Raadsleden 
Bart Adams, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Diede Van Dun, Raadslid 

Afwezig:  

 
 
De Gemeenteraad O.Z., 
 
Betreft: GR/2016/009 - Subsidiereglement betreffende het buitengemeentelijk 
zwembadgebruik. Aanpassing 2016. Goedkeuring.  
Gelet op op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement betreffende het buitengemeentelijk zwembadgebruik; 
Gelet op de opening van Sportoase Stede Akkers in Hoogstraten; 
Gelet op de langdurige sluiting van de zwembaden te Lille en Turnhout; 
Overwegende dat in het verleden vanuit de senioren reeds de vraag is gekomen of groepslessen, 
specifiek voor senioren, niet mee kunnen opgenomen worden in het reglement; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 3 februari 2016; 
Gelet op het positief advies van de sportraad d.d. 4 januari 2016; 
Gelet op de bespreking; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit: 

Art. 1.- Vanaf 1 maart 2016 tot en met 31 december 2019 wordt een premie toegekend voor 
buitengemeentelijk zwembadgebruik. 
Art. 2.- De premie zal worden uitbetaald aan degene die hem aanvraagt, op voorwaarde dat 
deze persoon inwoner is van de gemeente Rijkevorsel. 
Art. 3.- Het tarief van de premie wordt vastgelegd op 30 % van de betaalde kostprijs. 
Art. 4.- De premie is enkel van toepassing voor beurtenkaarten of abonnementen. Eenmalige 
zwembeurten komen niet in aanmerking, behalve voor het zwembad van het Gielsbos. 
De aanvraag tot bekomen van de premie moet volgende gegevens bevatten: 

 Naam, voornaam, adres van aanvrager 

 Nummer en omschrijving van de kaart of abonnement 

 Bankrekeningnummer van de begunstigde 

 Betalingsbewijs of kopie ervan 
De zwemkaart of het zwemabonnement dienen samen met de identiteitskaart ter controle te 
worden voorgelegd. 
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Aanvragen tot toekenning van de premie zullen per kwartaal worden uitbetaald en kunnen 
worden ingediend tijdens het lopende kwartaal waarin de aankoop van de beurtenkaart of het 
abonnement plaatsvond of in het kwartaal daaropvolgend. 
Formulieren worden ter beschikking gesteld via de gemeentelijke sportdienst en via het e-loket 
op de gemeentelijke website. 
Art. 5.- Komen in aanmerking voor toekenning van de premie: 

 Voor het gemeentelijk zwembad ‘’t Beerke’ te Beerse: 
o Zwemlessenreeks zwemschool ’t Beerke 
o Een 20-beurtenkaart 
o Een 50-beurtenkaart 
o Een jaarabonnement 
o Lessenreeks Aquavitaal 

 Voor Sportoase ‘Elshout’ te Brasschaat: 
o 10-beurtenkaart zwemlessen 
o Een 10-beurtenkaart 
o Een maandabonnement 
o Een gezinskaart 
o Een jaarabonnement 
o 10-beurtenkaart senior-time 

 Zwembad van het Gielsbos te Gierle: enkel voor andersvaliden en één begeleider 
o Voor het zwembad ‘Netepark’ te Herentals: 
o Een 10-beurtenkaart 
o Een 20-beurtenkaart 
o Een jaarabonnement 
o Lessenreeks van 10 zwemlessen 
o Een gezinsabonnement 

 Voor het zwembad ‘De Wildert’ te Zundert: 
o Een 10- of 24-beurtenkaart 
o Een jaarabonnement 
o Een zomerabonnement per persoon of per gezin 
o Leskaarten voor 10 of 20 zwemlessen P.I./OuderKind zwemmen, uitgezonderd 

snorkelen 
o Leskaarten voor 10 of 20 zwemlessen voor volwassenen 

 Voor Sportoase ‘Stede Akkers’ te Hoogstraten 
o 10-beurtenkaart zwemlessen 
o Een 10-beurtenkaart 
o Een maandabonnement 
o Een gezinskaart 
o Een jaarabonnement 

 Voor zwemlessen: maximaal 3 lessenreeksen per persoon 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Gemeentesecretaris   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Lieven Van Nyen  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Gemeentesecretaris,   De Voorzitter, 
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  Lieven Van Nyen 
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