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BEOORDELING AANVRAAG HUUR BINNENSPORTACCOMMODATIE GEMEENTE AALTEN
Artikel 1

Aanvraag

Seizoensgebruik:
1. Aanvragen voor een seizoensgebruik van een binnensportaccommodatie, met uitzondering
van het “thuis competitieschema”, alsmede het gebruik ten behoeve van evenementen,
moeten voor 15 mei schriftelijk worden ingediend bij de gemeente Aalten, waarbij gebruik
dient te worden gemaakt van een door de gemeente Aalten beschikbaar gesteld formulier. Het
bijbehorende “thuis competitieschema” voor het aankomende seizoen dient uiterlijk 15 juni bij
de gemeente te worden aangeleverd.
2. De gemeente Aalten bevestigt, indien de aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria en de
gevraagde uren voor toewijzing in aanmerking komen, voor 15 juli de toewijzing van een
reserveringsaanvraag voor seizoensgebruik. De overeenkomst maakt melding van de
betreffende binnensportaccommodatie dan wel het gedeelte daarvan, de uren, de dagen, de
gebruiksperiode en de betreffende huurprijs voor de te gebruiken ruimte. In de toegewezen
uren is inbegrepen het opbouwen en opbergen van gebruikte materialen.
3. Aanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan het meerjarig herhaald gebruik van een
accommodatie. Wel zal de gemeente Aalten, daar waar mogelijk, soepel met de aanvrager
meedenken.
Incidenteel gebruik:
1. Aanvragen voor incidenteel gebruik kunnen schriftelijk via sporthalbeheer@aalten.nl worden
gedaan bij de gemeente Aalten.
2. De reservering heeft een vrijblijvend karakter tot aan het moment van bevestiging ervan door
de gemeente Aalten. Indien de gemeente Aalten de reservering kan accepteren, stuurt de
gemeente Aalten aan de aanvrager een bevestiging van de gemaakte reservering. Op dat
moment komt er een huurovereenkomst tot stand. Daarop zijn de algemene huurvoorwaarden
binnensportaccommodaties gemeente Aalten van toepassing.
Artikel 2
Beoordelingscriteria
1. Bij de beoordeling van de aanvragen voor seizoensgebruik en jaarlijks terugkerende
evenementen wordt een prioritering gehanteerd, te weten:
a.
(Sport)evenementen/jubilea van Aaltense verenigingen gaan voor overig gebruik
b.
Tijdens de schooltijden hebben scholen voorrang op het overige gebruik.
c.
De door de gemeente Aalten gesubsidieerde (sport)verenigingen hebben voorrang op
overige gebruikers;
d.
Van maandag tot en met donderdag gaan trainingstijden van seizoensgebruikers voor
overig gebruik
e.
Van vrijdag tot en met zondag gaan competitiewedstrijden van seizoensgebruikers
voor overig gebruik
f.
Overig gebruik
2. In geval van teveel aanvragen met eenzelfde prioritering voor bepaalde tijden treedt de
gemeente Aalten in contact met de betreffende aanvragers om te overleggen over mogelijke
alternatieven.
Artikel 3
Openingstijden accommodaties
a. De binnensportaccommodaties zijn in principe beschikbaar voor het sportgebruik op:
- maandag t/m vrijdag
08.00 - 23.00 uur
- zaterdag
08.00 - 20.00 uur
- zondag
09.30 - 18.00 uur
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b. De sportaccommodaties zijn in principe gesloten op Nieuwjaarsdag, 2 januari, Goede Vrijdag,
1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en de vrijdag er na, 1e en
2e Pinksterdag, de zomervakantie van de in de gemeente Aalten liggende basisscholen en 1e
en 2e Kerstdag.
Verder zijn de sportaccommodaties op 24 en 31 december vanaf 14.00 uur gesloten.
c. De binnensportaccommodatie wordt verhuurd voor hele uren en halve uren.
d. De minimale huurtijd van een sportaccommodatie bedraagt doordeweeks en op zaterdag één
uur per activiteit.
e. Voor de zondagen bedraagt de minimale huurtijd 3 uur per activiteit. Van deze eis kan worden
afgeweken in gevallen waar het de competitie betreft van een erkende sportbond.
Artikel 4 – Slotbepalingen
1. In bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalten besluiten om af te wijken van bovengenoemde uitgangspunten.
2. In gevallen waarin de overeenkomst of deze algemene bepalingen niet voorzien beslist het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten.
Aalten, 24 juni 2014
Het college van burgemeester en wethouders,
De loco-secretaris

De burgemeester

G.J. van Vliet

G. Berghoef
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