
 

Criteria inroostering buitensportaccommodaties 

Het zoeken naar een beschikbare, passende ruimte is maatwerk. Aan de hand van de 

volgende volgende criteria wordt een accommodatie toegewezen.  

Criteria verhuur buitensportaccommodatie: 

 Sportgebruik gaat voor ander gebruik; 

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

 Specifieke veldsporten gaan voor ander sportgebruik; 

 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. Daarbij is extra gebruik van de accommodatie 
mogelijk als de school niet over een eigen speelzaal voor kleuters beschikt, of de school 
van een gymzaal gebruik dient te maken voor lessen weerbaarheid; 

 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; 

 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 
15.30-18.00 uur (woensdag van 13.00-18.00) uur huren, als 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; 

 De sluitingsperiode van de natuurgrasvelden worden jaarlijks vastgesteld voor 7 weken; 

 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; 

 De beheerders nemen de uiteindelijke beslissing over het afgelasten van de wedstrijden 
en/of trainingen; 

 Trainingsdoelen dienen na gebruik teruggeplaatst te worden op de daarvoor bestemde 
plaats. 
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