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Raadsvragen 
Aan leden van de gemeenteraad 
Van Het college 
Datum 6 november 2012 
Onderwerp aanvullende technische vragen 

Aanvullende technische vragen begroting 2013 VVD 

A4 

Wat zijn, naast de vertraging van de N259 en N257, de gevolgen van een latere openstelling van de A4. Ik 
denk dat aan overlast, gevaarlijke situaties enz. 

Als gevolg van de vertraging van de A4 zijn er inderdaad een aantal overlast en verkeersonveiligheid-
situaties die langer duren dan oorspronkelijk gepland: 
Na een eerste globale inventarisatie kunnen in ieder geval de volgende nadelen worden genoemd: 

1. In het algemeen zal er langer bouwverkeer over de wegen rijden met de daarbij behorende 
overlast. 

2. Als gevolg van de afsluiting van de N259 aan de zuidzijde van de gemeente voor landbouwverkeer, 
rijdt er nu meer landbouwverkeer over de kleinere wegen dan voorheen, met de daarbij behorende 
overlast en zwaardere belasting van de kleinere wegen, met name de Stierenweg. Ook dit zal 
langer duren. 

3. De N259 blijft langer zijn huidige functie behouden voor de doorstroming van verkeer. Er zit te veel 
verkeer op de N259 waardoor er vertraging en files ontstaan. Een dergelijke grote 
verkeersbelasting zorgt eveneens voor onveilige situaties. Al jarenlang doen zich op de N259 
relatief veel verkeersongevallen voor met ernstige gevolgen. Dooreen vermindering van de 
verkeersbelasting in combinatie met een herinrichting van de weg willen wij een einde maken aan 
deze onveilige situatie. Door de vertraging van de A4 duurt het langer voordat de huidige onveilige 
situatie wordt beëindigd. 

4. De fietsers moeten nu de N259 oversteken ter hoogte van de Stierenweg. Gaarne zouden wij deze 
situatie willen veranderen. De aanleg van een tijdelijke rotonde is een optie. Hiertoe is 
Rijkswaterstaat nu niet bereid, waardoor ook deze ongewenste situatie langer duurt. 

5. De IS/257binnen de bebouwde kom, blijft langer zijn huidige functie voor doorstroming van het 
verkeer, waaronder ook het vrachtverkeer, behouden. Metals gevolg een langere termijn van 
overlast. 

6. De fietsstrooksuggestie langs de Burgemeester van Loonstraat onderdeel van de N257, voldoet als 
gevolg van ruimtegebrek niet aan de eisen van duurzaam veilig. Na de herinrichting van de N257 
wordt dit opgelost door o.a. de Burgemeester van Loonstraat in te richten als 30 km zone. Nu blijft 
deze onveilige situatie aan de Burgemeester van Loonstraat langer voortduren. 

7. Als gevolg van de aanleg van de A4 is de verwachting dat het minder aantrekkelijk wordt voor 
vrachtwagens met de bestemming Dintelmond om door Dinteloord te gaan rijden. Nu de aanleg 
van de A4 langer duurt en de N259zijn huidige functie langer blijft behouden zal de overlast van 
vrachtverkeer door de kern Dinteloord met de bestemming Dintelmond niet afnemen. 



Zwembaden. 
Wij willen niet alleen de totale baten en lasten weten, maar juist hoe deze baten en lasten zijn opgebouwd. 
Hoeveel wordt er verdiend met abonnementen, losse verkoop, zwemlessen etc. En hoe zijn de lasten 
opgebouwd? 

De door u gewenste informatie is als bijlage bij deze raadsmemo gevoegd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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Zwembaden 

Product 
kostensoort 

Omschrijving lasten 
Rekening 

2011 ' 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
6083 Zwembad "De Meermin" 
1.1 4007 personeelskosten 64.224 62.185 63.786 
3.0 4019 kosten uitzendkrachten 

Om wachtgeldaanspraken te voorkomen wordt tijdelijk 

personeel via een uitzendbureau aangetrokken. 

60.143 68.500 60.143 

3.0 4021 bijdrage in kosten WVS-personeel 11.741 11.741 11.741 
3.1 4027 electriciteitsverbruik 

Geraamd wordt 125.000 kw 

12.465 14.200 12.465 

3.1 4028 gasverbruik 
Geraamd wordt 9.600 m3 

(3.012) 8.500 8.500 

3.3.3 4032 aanschaffingen 4.464 5.000 5.000 
3.4.1 4042 belastingen 5.701 5.862 6.252 
3.4.3 4045 overige uitgaven 

Deze post is als volgt samengesteld: 

Sport-, spel- en lesmateriaal 

Wateronderzoek 

Chloorbleekloog en natronloog 

Drukwerk inclusief diploma's e.d. 

Keuring glijbaan 

Kosten activiteiten 

Onderh.abonnement bodemreiniger 

Onkruidbestr, zand, schoonmaakmid. 

Overige kosten (o.a. inboet beplanting) 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
i 
e 

3.640 
730 

4.726 
1.230 

527 
2.665 

500 
3.482 
1.500 

17.161 24.147 19.000 

Totaal e 19.000 
3.4.3 4046 autokostenvergoedingen 23 50 50 
3.4.3 4047 reis- en verblijfkosten 601 - 600 
3.4.3 4054 lidmaatschappen en contributies 161 564 564 
3.4.3 4065 waterverbruik 7.372 7.200 7.372 
3.4.3 4066 telefoon 556 800 800 
3.4.3 4089 bedrijfskleding 2.106 2.250 2.250 
3.4.3 4099 opleidingen 2.060 1.500 2.000 
3.4.3 4104 containerhuur 1.452 1.000 1.452 
3.4.3 4105 verzekeringen 948 1.025 950 
3.4.3 4173 kosten schade door vandalisme/derden 429 -
3.4.3 4252 aankopen t.b.v. horeca 12.205 16.000 13.326 
3.4.3 4261 kosten internet - deel KPN 242 300 325 
6.0 4219 toevoeging aan fonds onderhoud gebouwen 19.633 18.370 17.102 
6.1 4220 kapitaallasten 67.572 67.572 67.571 
6.2.2 4307 doorbelasting operationeel beheer 6.128 5.124 5.646 
6.2.2 4228 doorbelasting kostenplaats rollend materieel 2.094 1.699 1.203 
6.2.2 4230 kostenplaats l&A 13.678 15.659 14.706 
6.2.2 4241 doorbelasting afdeling concerncontrol 3.014 4.057 3.483 
6.2.2 4301 doorbelasting afdeling mo 1.208 -
6.2.2 4302 doorbelasting afdeling ondersteuning 7.535 7.809 5.334 
6.2.2 4237 doorbelasting afdeling P&O/or 9.505 8.531 7.440 
6.2.2 4305 doorbelasting eigendom en beheer 19.257 18.176 15.846 

Totaal Zwembad "De Meermin" 349.458 379.028 354.906 



Zwembaden 

Product 
kostensoort 

Omschrijving lasten 
Rekening 

2011 
Begroting 

2012 
Begroting 

2013 
6084 Zwembad "Aquadintel" 
1.1 4007 personeelskosten 58.427 76.068 72.549 
3.0 4019 kosten uitzendkrachten 

Om wachtgeldaanspraken te voorkomen wordt tijdelijk 

personeel via een uitzendbureau aangetrokken. 

46.811 48.000 48.000 

3.0 4021 bijdrage in kosten WVS-personeel 9.243 9.104 8.000 
3.1 4027 electriciteitsverbruik 

Geraamd wordt 73.000 kwh 

9.414 10.038 10.038 

3.1 4028 gasverbruik 
Geraamd wordt 5.700 m3 

4.433 6.000 6.000 

3.3.3 4032 aanschaffingen 3.078 4.000 4.000 
3.4.1 4042 belastingen 3.593 3.612 3.952 
3.4.3 4045 overige uitgaven 

Deze post is als volgt samengesteld: 

Wateronderzoek 

Chloorbleekloog en natronloog 

Drukwerk inclusief diploma's e.d. 

Sport-.spel- en lesmateriaal 

Kosten activiteiten 

Onderhoudsabonn. bodemreiniger 

Onkruidbestr, zand, schoonmaakmid. 

Overige kostenį o.a. inboet beplanting 

e 
i 
e 
i 
e 
i 
e 
e 

1.000 
2.500 
1.200 
2.500 
2.500 

500 
4.400 
1.400 

15.022 19.776 16.000 

Totaal 16.000 
3.4.3 4046 autokostenvergoedingen 601 200 601 
3.4.3 4047 reis- en verblijfkosten 423 200 423 
3.4.3 4051 aankoop boeken, abonnementen ed 47 60 47 
3.4.3 4054 lidmaatschappen en contributies 107 107 
3.4.3 4065 waterverbruik 4.148 3.955 3.955 
3.4.3 4066 telefoon 374 500 500 
3.4.3 4089 bedrijfskleding 1.558 1.520 1.558 
3.4.3 4099 opleidingen 500 1.000 
3.4.3 4104 containerhuur 1.452 1.000 1.452 
3.4.3 4105 verzekeringen 573 450 430 
3.4.3 4173 kosten schade door vandalisme 500 500 
3.4.3 4252 aankopen t.b.v. horeca 7.736 11.216 8.792 
3.4.3 4261 kosten internet - deel KPN 241 300 325 
3.4.3 4358 vergoeding woon- werkverkeer 3.897 - -

6.0 4219 toevoeging aan fonds onderhoud gebouwen 30.904 35.224 29.707 
6.1 4220 kapitaallasten 18.657 18.657 18.657 
6.2.2 4307 doorbelasting operationeel beheer 370 3.771 5.601 
6.2.2 4228 doorbelasting rollend materieel - -

6.2.2 4230 kostenplaats l&A 9.118 10.439 9.804 
6.2.2 4241 doorbelasting afdeling concerncontrol 4.180 4.057 3.483 
6.2.2 4302 doorbelasting afdeling ondersteuning 7.535 7.808 5.334 
6.2.2 4237 doorbelasting afdeling P&O/or 7.147 8.530 9.895 
6.2.2 4305 doorbelasting eigendom en beheer 11.174 9.661 9.782 

Totaal Zwembad
 1 

Aquadintel" 260.263 295.147 280.492 

totaal lasten 609.721 674.175 635.399 



Zwembaden 

Product 
kostensoort 

Omschrijving baten Rekening 
2011 * 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

6083 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

6084 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

Zwembad "De Meermin" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseerd op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

356 pers. abonn. voorverk. à 643,50 e 15.486 

140 pers. abonn. na verk. à e 51,20 e 7.168 

280gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 į 34.972 

35 gezinsabonn. naverk. àč 153,60 ê 5.376 

totaal e 63.002 

opbrengst excl.btw (6
0

Zo) e 59.436 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
5.595 dagkaarten àe4,10 ē 22.940 

190 10badenkaarten à e35,90 i 6.821 

totaal e 29.761 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 28.076 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "De Meermin" 

Zwembad "Aquadintel" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

246pers.abonn.voorverk. à e43,50 e 10.701 

77pers.abonn.naverk. à e51,20 e 3.942 

174 gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 ē 21.732 

18gezinsabonn. naverk. à e 153,60 e 2.765 

totaal e 39.140 

opbrengst excl.btw (67o) e 36.925 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

2.612 dagkaarten àe4,10 e 10.709 

60 10badenkaarten à e 35,90 e 2.154 

totaal e 12.863 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 12.135 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "Aquadintel" 

10.191 
56.679 

18.430 

23.017 

25.413 

300 

8.676 
60.665 

36.343 

24.400 

36.848 

500 

10.191 
59.436 

28.076 

24.400 

30.731 

500 

6083 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

6084 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

Zwembad "De Meermin" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseerd op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

356 pers. abonn. voorverk. à 643,50 e 15.486 

140 pers. abonn. na verk. à e 51,20 e 7.168 

280gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 į 34.972 

35 gezinsabonn. naverk. àč 153,60 ê 5.376 

totaal e 63.002 

opbrengst excl.btw (6
0

Zo) e 59.436 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
5.595 dagkaarten àe4,10 ē 22.940 

190 10badenkaarten à e35,90 i 6.821 

totaal e 29.761 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 28.076 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "De Meermin" 

Zwembad "Aquadintel" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

246pers.abonn.voorverk. à e43,50 e 10.701 

77pers.abonn.naverk. à e51,20 e 3.942 

174 gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 ē 21.732 

18gezinsabonn. naverk. à e 153,60 e 2.765 

totaal e 39.140 

opbrengst excl.btw (67o) e 36.925 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

2.612 dagkaarten àe4,10 e 10.709 

60 10badenkaarten à e 35,90 e 2.154 

totaal e 12.863 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 12.135 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "Aquadintel" 

134.030 167.432 153.334 

6083 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

6084 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

Zwembad "De Meermin" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseerd op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

356 pers. abonn. voorverk. à 643,50 e 15.486 

140 pers. abonn. na verk. à e 51,20 e 7.168 

280gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 į 34.972 

35 gezinsabonn. naverk. àč 153,60 ê 5.376 

totaal e 63.002 

opbrengst excl.btw (6
0

Zo) e 59.436 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
5.595 dagkaarten àe4,10 ē 22.940 

190 10badenkaarten à e35,90 i 6.821 

totaal e 29.761 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 28.076 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "De Meermin" 

Zwembad "Aquadintel" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

246pers.abonn.voorverk. à e43,50 e 10.701 

77pers.abonn.naverk. à e51,20 e 3.942 

174 gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 ē 21.732 

18gezinsabonn. naverk. à e 153,60 e 2.765 

totaal e 39.140 

opbrengst excl.btw (67o) e 36.925 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

2.612 dagkaarten àe4,10 e 10.709 

60 10badenkaarten à e 35,90 e 2.154 

totaal e 12.863 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 12.135 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "Aquadintel" 

2.860 
34.116 

7.897 

11.618 

14.302 

3.755 
36.696 

15.745 

12.000 

22.586 

500 

2.860 
36.925 

12.135 

12.000 

18.175 

6083 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

6084 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

Zwembad "De Meermin" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseerd op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

356 pers. abonn. voorverk. à 643,50 e 15.486 

140 pers. abonn. na verk. à e 51,20 e 7.168 

280gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 į 34.972 

35 gezinsabonn. naverk. àč 153,60 ê 5.376 

totaal e 63.002 

opbrengst excl.btw (6
0

Zo) e 59.436 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
5.595 dagkaarten àe4,10 ē 22.940 

190 10badenkaarten à e35,90 i 6.821 

totaal e 29.761 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 28.076 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "De Meermin" 

Zwembad "Aquadintel" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

246pers.abonn.voorverk. à e43,50 e 10.701 

77pers.abonn.naverk. à e51,20 e 3.942 

174 gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 ē 21.732 

18gezinsabonn. naverk. à e 153,60 e 2.765 

totaal e 39.140 

opbrengst excl.btw (67o) e 36.925 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

2.612 dagkaarten àe4,10 e 10.709 

60 10badenkaarten à e 35,90 e 2.154 

totaal e 12.863 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 12.135 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "Aquadintel" 70.793 91.282 82.094 

6083 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

6084 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

Zwembad "De Meermin" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseerd op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

356 pers. abonn. voorverk. à 643,50 e 15.486 

140 pers. abonn. na verk. à e 51,20 e 7.168 

280gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 į 34.972 

35 gezinsabonn. naverk. àč 153,60 ê 5.376 

totaal e 63.002 

opbrengst excl.btw (6
0

Zo) e 59.436 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
5.595 dagkaarten àe4,10 ē 22.940 

190 10badenkaarten à e35,90 i 6.821 

totaal e 29.761 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 28.076 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "De Meermin" 

Zwembad "Aquadintel" 
overige ontvangsten incl. opbr. activiteiten 
opbrengst zwemabonnementen 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

246pers.abonn.voorverk. à e43,50 e 10.701 

77pers.abonn.naverk. à e51,20 e 3.942 

174 gezinsabonn. voorverk. à e 124,90 ē 21.732 

18gezinsabonn. naverk. à e 153,60 e 2.765 

totaal e 39.140 

opbrengst excl.btw (67o) e 36.925 

dagkaarten en tienbadenkaarten 
Gebaseed op evaluatierapport 2011 en prijzen 2012 

2.612 dagkaarten àe4,10 e 10.709 

60 10badenkaarten à e 35,90 e 2.154 

totaal e 12.863 

opbrengst excl.btw (6
0

A) e 12.135 

zwemlessen 
M.i.v. het seizoen 2004 is het systeem van kaarten verlaten. 

Het seizoen is verdeeld in periodes van 6 weken waarin 

betaald wordt voor het aantal keren per week dat men zwem

les neemt. Dit varieert van 1 tot 3 keer per week. 

Uitgangspunt is ë 3,25 per zwemles en evaluatierap 2010 

opbrengsten horeca 
Uitgangspunt is de gemiddelde opbrengst over 2010/2011 

vergoeding aangebrachte reclame 
Totaal Zwembad "Aquadintel" 

6083 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

6084 
3.4 8067 
3.4 8078 

3.4 8079 

3.4 8080 

3.4 8081 

3.4 8012 

totaal baten 204.823 258.714 235.429 


