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_____________________________________________________________________________ 

 
REGLEMENT BETOELAGING BUITENGEMEENTELIJK  

ZWEMBADGEBRUIK VOOR INWONERS VAN RIJKEVORSEL 
 

 
 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Art. 1: Het gemeentebestuur van Rijkevorsel zal binnen de perken van de daarvoor voorziene 
kredieten in de door de gemeenteraad goedgekeurde begroting, een toelage verlenen voor de 
inwoners van Rijkevorsel die gebruik maken van: 

1. Het gemeentelijk zwembad ‘t Beerke, Rerum Novarumlaan 31 - 2340 Beerse 
2. Sportoase ‘Elshout’, Elshoutbaan 17 - 2930 Brasschaat 
3. Het Gielsbos, Vosselaarseweg 1 - 2275 Lille (Gierle) 
4. Het zwembad ‘Netepark’, Augustijnenlaan 30 - 2200 Herentals 
5. Het zwembad ‘De Wildert’, Wildertsedijk 61 - 4881 ET Zundert (Nederland) 
6. Sportoase ‘Stede Akkers’, Katelijnestraat 31 – 2320 Hoogstraten 

 
Art. 2: Eenmalige zwembeurten worden niet betoelaagd, behalve voor het zwembad van het 
Gielsbos. Voor elke beurtenkaart, abonnement wordt een toelage van 30 % voorzien op de betaalde 
kostprijs. 
 
In aanmerking komen: 

1. Voor het gemeentelijk zwembad ‘’t Beerke’ te Beerse: 
a. Zwemlessenreeks zwemschool ’t Beerke  
b. Een 20-beurtenkaart 
c. Een 50-beurtenkaart 
d. Een jaarabonnement 
e. Lessenreeks Aquavitaal 

2. Voor Sportoase ‘Elshout’ te Brasschaat: 
a. 10-beurtenkaart zwemlessen 
b. Een 10-beurtenkaart 
c. Een maandabonnement 
d. Een gezinskaart 
e. Een jaarabonnement 
f. 10-beurtenkaart senior-time 

3. Zwembad van het Gielsbos te Gierle: enkel voor andersvaliden en één begeleider 
4. Voor het zwembad ‘Netepark’ te Herentals: 

a. Een 10-beurtenkaart 
b. Een 20-beurtenkaart 
c. Een jaarabonnement 
d. Lessenreeks van 10 zwemlessen 
e. Een gezinsabonnement 

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

snorkelen 
e. Leskaarten voor 10 of 20 zwemlessen voor volwassenen 

6. Voor Sportoase ‘Stede Akkers’ te Hoogstraten: 
a. 10-beurtenkaart zwemlessen 
b. Een 10-beurtenkaart 
c. Een maandabonnement 
d. Een gezinskaart 
e. Een jaarabonnement 

 
Voor de zwemlessen komen per persoon maximaal 3 lessenreeksen in aanmerking voor een toelage. 

 
Hoofdstuk 2: Aanvraag betoelaging 

Art. 3: De formulieren voor het aanvragen van de betoelaging zijn te verkrijgen op de gemeentelijke 
sportdienst of via de website van de gemeente. 
 
Art. 4:  

1. De aanvraag om betoelaging moet volgende gegevens bevatten: 
a. Naam, voornaam, adres van aanvrager 
b. Nummer kaart/abonnement 
c. Omschrijving kaart/abonnement 
d. Te verkrijgen toelage 
e. Bankrekeningnummer van de begunstigde 

2. Het aanvraagformulier wordt ingediend samen met (een kopie van) het betalingsbewijs. De 
zwemkaart of het zwemabonnement en de identiteitskaart worden ter controle voorgelegd. 

3. De sportfunctionaris zorgt ervoor dat er een lijst wordt aangelegd met alle inwoners die 
gebruik maken van deze toelage, zodat misbruik voorkomen wordt. 

4. De aanvragen worden afgesloten de laatste week van elk kwartaal (laatste week van maart 
– juni – september – december). De toelage wordt uitbetaald aan de begunstigden in de loop 
van de eerste maand na afsluiting van een driemaandelijkse periode (april – juli – oktober – 
januari) 

5. Aanvragen tot terugbetaling kunnen ingediend worden tijdens het lopende kwartaal waarin 
de aankoop van de beurtenkaart of het abonnement plaatsvond, of in het kwartaal dat 
daarop volgt. 

 


