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Reglement  
Tegemoetkoming zwemmen - doelgroep 55+ 
 

 

Artikel 1  - Senior van Schilde 

Een senior van Schilde is een persoon die woonachtig is in de gemeente Schilde en op datum van de 

aankoop van het abonnement of beurtenkaart de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. 

 

Artikel 2 - Zwembaden 

Het gemeentebestuur van Schilde voorziet, binnen de perken van de daartoe voorziene budget, een 

tegemoetkoming voor senioren van Schilde die gebruik maken van de zwembaden in de buurt: 

Sportoase Brasschaat en Sportoase Deurne. 

 

Artikel 3 - Tegemoetkoming zwemmen 

Er wordt een tegemoetkoming voorzien op de kostprijs van een zwembeurtenkaart.  

Er wordt geen tegemoetkoming voorzien voor individuele zwembeurten, gezinskaarten, 

groepslessen, zwemlessen en aquagymlessen,….. 

• Sportoase Deurne (Ruggeveldlaan 488, 2100 Antwerpen) 

o Er wordt een tegemoetkoming van 20% voorzien op de betaalde kostprijs bij de 

aankoop van; 

▪ Een 10-beurtenkaart of een maandabonnement voor 55 plussers voor het 

zwemmen All-in. 

▪ OF een 12-beurtenkaart voor 55 plussers voor het zwemmen sportzone. 

• Sportoase, Brasschaat (Zwembadweg 7, 2930 Brasschaat) 

o Er wordt een tegemoetkoming van 20% voorzien op de betaalde kostprijs bij de 

aankoop van een 10-beurtenkaart, een maandabonnement of een trimkaart voor 55 

plussers. 

 

Artikel 4 - Binnenleveren van documenten 

Om van de tegemoetkoming gebruik te maken, moet de senior spontaan de volgende documenten 

binnenbrengen op de dienst vrijetijd & welzijn (Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde) of digitaal 

doormailen naar sport@schilde.be; 

• Eenmalig (enkel bij de eerste aanvraag) een kopie van je identiteitskaart. 

• Bij elke aanvraag een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (dit formulier kan u 

downloaden op de website, of opvragen bij de dienst vrijetijd en welzijn). 

• Bij elke aanvraag het kassaticket als betalingsbewijs, waarop de naam van de senior vermeld 

staat (of een kopie hiervan). 
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Artikel 5 - Uitbetaling 

De gemeente stort na het inleveren van de gevraagde documenten de tegemoetkoming op het 

rekeningnummer van de desbetreffende persoon.  

 

Artikel 6 - Persoonsgegevens 

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 blijft onverminderd 

van kracht. De persoonsgegevens die aan de gemeente Schilde worden meegedeeld, kunnen enkel 

worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de aangehaalde wet. U hebt recht op 

inzage en correctie. De gemeente Schilde zal de verstrekte gegevens onder geen enkel beding aan 

derden doorgeven.  

 

 

 

Gemeenteraadsbeslissing 27 februari 2023  
*  *  * 

 


