
 

Criteria inroostering atletiekbaan 

De atletiekbaan op het sportpark Vrijburg wordt jaarlijks gebruikt door een beperkt aantal 
vaste hoofdgebruikers. De afspraak is gemaakt dat deze in gezamenlijkheid een jaarrooster 
opstellen en dit communiceren met het cluster Verhuur. Aangezien het wenselijk is dat één 
partij daarin het initiatief neemt, is afgesproken dat de atletiek- en duursportvereniging 
Dynamica hierin het voortouw neemt. ADSV Dynamica inventariseert de wensen van de 
andere gebruikers en stelt een conceptrooster op. Zo nodig plannen zij een overleg met alle 
gebruikers. 

Criteria indeling atletiek 

Het indelen van de uren van een accommodatie is maatwerk. Aan de hand van  
de volgende criteria wordt de atletiekbaan op het sportpark Vlissingen toegewezen.  
Criteria indeling atletiekbaan: 

 Sportgebruik gaat voor ander gebruik; 

 Gebruikers uit de gemeente Vlissingen en Middelburg gaan voor gebruikers van buiten de 
gemeente; 

 Specifieke atletieksporten gaan voor ander sportgebruik; 

 Competitiegebruik heeft voorrang, trainingsgebruik gaat voor recreatief gebruik; 

 Verhuur aan jeugdgroepen heeft voorrang tussen 16.00-20.00 uur; 

 Verhuur dient zo veel mogelijk aan te sluiten op het voorgaande gebruik; 

 Volledig ruimtebeslag gaat voor gedeeltelijk ruimtebeslag; 

 Gebruik van een heel jaar gaat voor gebruik van een deel van het jaar; 

 Meer sporters per tijdstip/accommodatie geeft voorrang; 

 Sportverenigingen kunnen op weekdagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) tussen 
tussen 16.00-18.00 uur (woensdag 13.00-18.00) uur huren indien er geen buitenschools 
sportaanbod is op dit tijdstip. Aanvragen voor jeugdsportactiviteiten hebben op deze 
tijdstippen voorrang. Als er op hetzelfde tijdstip ook een aanvraag is vanuit de 
buitenschoolse sportactiviteiten dan zal het verzoek worden gedaan om tot een 
gezamenlijk sportaanbod te komen; 

 Medewerkers van het cluster verhuur beslissen over de toepassing van deze criteria. In 
situaties waarin deze criteria niet voorzien beslist de Sportraad Vlissingen; 

 Het plaatsen en weer opruimen van sportvoorzieningen geschiedt binnen de eigen 
huurperiode door de huurder. 
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