Criteria inroostering gemeentelijke sportaccommodaties
Vastgesteld in de vergadering van de Sportraad Vlissingen op 20 mei 2019.

Algemeen
 De Sportraad Vlissingen is conform de Verordening Sportraad Vlissingen 2016
verantwoordelijkheid voor de verdeling en inroostering van de gemeentelijke
sportaccommodaties;
 De uitvoering hiervan vindt plaats door medewerkers van het cluster verhuur van de
gemeente Vlissingen.

Structurele verhuur
 Vaste huurders krijgen in het voorjaar een aanvraagformulier, waarop zij hun wensen voor
het volgende seizoen kenbaar kunnen maken. Het cluster verhuur probeert zo veel
mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen;
 In juni ontvangen de aanvragers een voorstel met reserveringen voor het volgende
verhuurseizoen. Deze kan op onderdelen afwijken van de aanvraag. Een verhuurseizoen
loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Incidentele verhuur
 Voor incidentele huur van een binnensport en welzijnsaccommodatie, is het cluster
verhuur van de gemeente Vlissingen het aanspreekpunt. U dient minimaal 8 dagen vooraf
te reserveren. Binnen 8 dagen reserveren is alleen na overleg mogelijk en bij voldoende
personeelsbezetting in de accommodatie;
 Voor alle verhuur geldt dat alle activiteiten (inclusief op en afbreken en klaarzetten van
materialen) binnen de gehuurde uren moeten plaatsvinden. Dit houdt in dat er aansluitend
verhuurd zal worden. Dit geldt ook voor toernooien en evenementen. Verhuuraanvragen
worden per e-mail aangevraagd: verhuur@vlissingen.nl. Zie voor meer inforatie de
website van Makelpunt Walcheren.
 Voor de snelle afhandeling van de aanvraag, vragen wij om de volgende zaken te
vermelden bij de aanvraag:
- Gewenste datum (data);
- Gewenste tijd(en);
- Soort (sport)activiteit;
- Contactgegevens (adres en telefoonnummer).
 In spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opgnemen met het cluster
verhuur van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 73 26.
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Criteria inroostering
Het zoeken naar een beschikbare, passende ruimte en het indelen van gebruiksuren van
sport- accommodaties is maatwerk. Aan de hand van criteria wordt een accommodatie
toegewezen. Medewerkers van het cluster verhuur beslissen over de toepassing van deze
criteria. In situaties waarin deze criteria niet voorzien beslist de Sportraad Vlissingen.

Accomodaties binnensport
Criteria inroostering zijn als volgt.
 Scholen hebben voorrang tijdens schooltijden (tot 15.30 uur, woensdag tot 13.00 uur).
Uitgangspunt daarbij is de normering voor bewegingsonderwijs volgens de Verordening
Voorzieningen Onderwijshuisvesting;
 Verenigingen gaan voor commerciële en particuliere huurders;
 Sportgebruik gaat voor ander gebruik;
 Gebruikers uit de gemeente Vlissingen gaan voor gebruikers van buiten de gemeente;
 Specifieke zaalsporten gaan voor ander sportgebruik;
 Competitiegebruik heeft voorrang, trainingsgebruik gaat voor recreatief gebruik;
 Verhuur dient zo veel mogelijk aan te sluiten op het voorgaande gebruik;
 Volledig ruimtebeslag gaat voor gedeeltelijk ruimtebeslag;
 Specifieke sportinrichtingsvragen geven voorrang;
 Sporten met specifieke ruimtevragen geven voorrang;
 GGebruik van een heel jaar gaat voor gebruik van een deel van het jaar;
 Meer sporters per tijdstip/accommodatie geeft voorrang.

Buitensportaccommodaties en atletiekbaan
Voor de buitensportaccommodaties en de atletiekbaan geldt, dat de indeling en inroostering
van gebruiksuren door de hoofdgebruikers van de sportparken zelf plaatsvindt. Als er
meerdere hoofdgebruikers op één sportpark zijn, dan zorgen deze gezamenlijk voor de
structurele jaarlijkse inroostering van competitiewedstrijden, trainingen, oefenwedstrijden en
toernooien. Deze inroostering gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Sportraad
Vlissingen. In situaties waarin verenigingen er onderling niet uit komen of waar deze criteria
niet in voorzien beslist de Sportraad Vlissingen.
Onder hoofdgebruikers worden verstaan de sportverenigingen die gebruik maken van het
specifieke sportpark:
 Sportpark Vrijburg: Atletiek en duursportvereniging Dynamica en de Hockeyvereniging
Walcheren;
 Sportpark Bonedijke: SV Walcheren en KV Seolto;
 Sportpark Irislaan: GPC Vlissingen, VC Vlissingen en JVOZ;
 Sportpark Souburg: RCS en KV Fortis;
 SSportpark Ritthem: KV Atlas.
Aanvullende criteria inroostering buitensport en atletiekbaan
 Specifieke veld- en baan sporten gaan voor ander sportgebruik;
 De sluitingsperiode van de natuurgrasvelden worden jaarlijks vastgesteld voor 7 weken.
Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van verenigingen;
 De (gemeentelijke) beheerder neemt de uiteindelijke beslissing over het afgelasten van de
wedstrijden en/of trainingen;
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 Weersomstandigheden of afgelastingen geven geen recht op restitutie van uren;
 Competitiewedstrijden die zijn aangevraagd en moeten worden ingehaald, kunnen
kosteloos worden ingehaald;
 Huur van een veld is inclusief het gebruik van 2 kleedkamers. Extra kleedkamers worden
in rekening gebracht;
 Trainingsdoelen en andere losse sportmaterialen dienen na gebruik teruggeplaatst te
worden op de daarvoor bestemde plaats.
Het door hoofdgebruikers opgestelde gebruiksrooster sturen de hoofdgebruikers
voorafgaand aan het sportseizoen toe aan de medewerkers van het cluster verhuur van de
gemeente Vlissingen. Ook eventuele wijzigingen die plaatsvinden gedurende het
sportseizoen, worden doorgegeven aan de medewerkers van het cluster verhuur.

Informatie en contact
Meer informatie vindt u op de volgende websites.
 Gemeente Vlissingen: www.vlissingen.nl/inwoner/sport;
 Makelpunt Walcheren: https://walcheren.makelpunt.nl/;
 Sportraad Vlissingen: https://sportraadvlissingen.nl/.

Contact
Gemeente Vlissingen, cluster verhuur
 E-mail: verhuur@vlissingen.nl;
 Telefoonnummer: (0118) 48 73 26;
 Postadres: Cluster verhuur gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.
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