
        Afdelingen Lombeek, Ternat en Wambeek  

Ternat, 3/12/2013 

 

Aan het college van burgemeester en schepenen  

van Ternat 

 

AFSCHAFFING KORTING VOOR LEDEN GEZINSBOND IN ZWEMBAD TERNAT EN CC DE PLOTER 

 

Geacht college van burgemeester en schepenen, 

De Gezinsbond vertegenwoordigt met haar afdelingen in Ternat, Wambeek en Lombeek 700 Ternatse 

gezinnen. Al meer dan 15 jaar voorzien deze drie afdelingen een sportief en cultureel aanbod voor deze 

doelgroep. Met kleuterzwemmen in het sportcentrum en creatieve omkadering bij familievoorstellingen in CC 

De Ploter hebben de afdelingen mee het gemeentelijk sportief en cultureel beleid jarenlang ondersteund. De 

Gezinsbondsafdelingen droegen ook hun communicatief steentje bij en busten jarenlang Ploterbrochures bij al 

hun Ternatse leden. 

Intussen zijn de tarieven in het zwembad en in CC De Ploter gewijzigd, de korting voor Gezinsbondleden werd 

afgeschaft. Wij betreuren ten zeerste dat de Gezinsbond in dit verhaal op geen enkel moment betrokken of 

geïnformeerd werd. Wij willen graag de talrijke vragen van onze leden en van onze gewestverantwoordelijke 

over deze prijswijzigingen (en het ontbreken van korting voor leden van de Gezinsbond) op een duidelijke 

manier kunnen beantwoorden.   

Gezinnen van Ternat wijken uit naar zwembaden in naburige gemeenten die de afgelopen jaren wel  

geïnvesteerd hebben om  het familiaal zwemmen  aantrekkelijker te maken. 

De omkadering bij familievoorstellingen in CC De Ploter werd erg gesmaakt door onze leden. Alle afdelingen 

hebben deze voorstellingen met omkadering nochtans steeds enthousiast mee gepromoot bij de leden. De 

omkadering werd door vrijwillige inzet van de bestuursleden steeds vooraf besproken en op het moment zelf 

mee ondersteund. Ook hier werd officieel niet rond gecommuniceerd met de afdelingen van de Gezinsbond.  

 

Wat zijn de beweegredenen van het gemeentebestuur om de kortingtarieven en de omkadering bij de 

familievoorstelingen, die perfect samengingen met een return voor de lokale gemeenschap, af te schaffen? 

Uitkijkend naar uw antwoord, 

De voorzitters van 

 

Gezinsbond Ternat    Gezinsbond Wambeek  Gezinsbond Lombeek 

Oliva De Vidts    Jan Defrancq   Sven Van Campenhout 


