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Procedure afhandeling aanvraag gebruik gemeentelijke binnensport
accommodaties seizoen 2020-2021
De ‘algemene voorwaarden gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2020-2021’, de ‘tarieven gemeentelijke
binnensportaccommodaties 2020-2021’, de ‘huis- en gedragsregels gemeentelijke binnensportaccommodaties 2020-2021’, de
‘procedure afhandeling aanvraag gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties 2020-2021’ en het ‘overzicht gemeentelijke
binnensportaccommodaties seizoen 2020-2021’ maken integraal deel uit van de ‘reserveringsbevestiging gebruik binnen/
buitensportaccommodatie’. Alle documenten staan vermeld op de site:
www.maastrichtsport.nl/accommodaties-en-voorzieningen/binnensport en zijn opvraagbaar bij Maastricht Sport.
Toelichting
a. De procdure is mede afhankelijk van de kabinetsmaatregelen in verband met het coronavirus. Er kunnen wijzigingen optreden.
b. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Maastricht Sport is het aanspreekpunt het team verhuur van Maastricht
Sport. Het team is bereikbaar via verhuur@maastrichtsport.nl of via 043-3504500.
c. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘reserveringsbevestiging binnensportaccommodaties’ is bedoeld de
schriftelijke bevestiging van Maastricht Sport waarin datum, tijdstip, kosten, accommodatie van de reservering staan weergegeven.
d. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘gebruiker’ is bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke de
sportaccommodatie bij Maastricht Sport heeft gereserveerd.
e. Waar gesproken wordt over ‘sportaccommodatie’ is bedoeld iedere ruimte die behoort tot de sportaccommodatie (de sportruimte zelf, kleedlokalen, douches, bergingen, toiletten, gangen enz.), met uitzondering van dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, schoonmaakkasten etc.

Uitgangspunten toebedelen accommodaties
a. Gebruikstijden sportaccommodatie
· In het seizoen 2020-2021 kunnen de sportaccommodatie in verband met de thans geldende coronamaatregelen gebruikt
worden vanaf zaterdag 15-08-2020 t/m zondag 25-07-2021. Vanwege de coronapandemie kunnen we niet uitsluiten dat
accommodaties pas later beschikbaar komen óf dat er andere voorwaarden van toepassing worden voor het gebruik.
· In de regel is gebruik mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 23.00 uur.
· In het weekend kunnen de sporthallen en de sportzalen Mariënwaard en Pottenberg tussen 8.00 uur en 23.00 uur
worden gebruikt, maar zijn alle gymzalen en de sportzalen Amby en Malberg gesloten.
· Tijdens navolgende feestdagen zijn alle sportaccommodaties gesloten: Eerste en tweede Kerstdag vrijdag 25 en zaterdag
26 december 2020 / Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021 / Carnaval zondag 14 februari t/m dinsdag 16 februari 2021 /
Eerste en tweede paasdag zondag 4 april en maandag 5 april 2021 / Koningsdag dinsdag 27 april 2021 / Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021 / Eerste en tweede Pinksterdag: zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
b. Aanvragen voor het gebruik van sportaccommodatie dienen schriftelijk en uitsluitend te gebeuren bij Maastricht Sport
middels het indienen van het door aanvrager ondertekende ‘aanvraagformulier gemeentelijke binnensportaccommodatie
seizoen 2020-2021’.
c. Maastricht Sport beoordeelt de aanvraag. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt bekeken of deze op basis
van de geldende prioriteitenvolgorde en de geldende criteria optimale inplanning kan worden gehonoreerd. Indien dit het
geval is ontvangt aanvrager de ‘reserveringsbevestiging gebruik binnen/buitensportaccommodatie’. Als dit niet het geval is
volgt overleg tussen aanvrager en Maastricht Sport.
d. Gebruik van de sportaccommodatie is slechts toegestaan na ontvangst door gebruiker van de door Maastricht Sport toegestuurde ‘reserveringsbevestiging gebruik binnen/buitensportaccommodatie’.
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Prioriteitenvolgorde toebedelen accommodaties
Toebedeling van de accommodatie vindt plaats door Maastricht Sport conform onderstaande volgorde:
1. Bewegingsonderwijs van Maastrichtse scholen in zoverre het de wettelijke klokuren bewegingsonderwijs betreft;
2. Toetsen van de Universiteit Maastricht;
3. Evenementen (ter beoordeling van Maastricht Sport);
4. Seizoensgebruikers;
5. Incidentele gebruikers.
Maastricht Sport heeft als exploitant van de accommodaties de mogelijkheid om van deze volgorde af te wijken.

Criteria optimale inplanning
Bij het inplannen van het gebruik van de sportaccommodatie worden de uitgangspunten in acht genomen van de in 2015 vastgestelde gemeentelijke uitvoeringsnota ‘toekomstig bestendige binnensportaccommodaties’. Naast wensen van de gebruikers
zal ook de bedrijfsvoering (effectief en effciënt) worden meegenomen. Dit betekent onder meer;
a. Gebruik van een hele sporthal heeft prioriteit ten opzichte van het verhuur van delen (1/3; 1/2 of 2/3 deel) van een sporthal.
b. Verhuur van delen van een sporthal gebeurt in principe alleen tbv klokuren bewegingsonderwijs, sporten waarvoor een
hoogte van 7 meter vereist/wenselijk is, competitie waarbij de aanwezigheid van een sportkantine wenselijk is.
c. Niet verhuurbare perioden (minder dan 1 uur tussen 2 verhuurperiodes) worden voorkomen.
d. Sportaccommodatie worden alléén vanaf een aaneengesloten periode van minimaal 1 uur verhuurd. Voor klokuren bewegingsonderwijs wordt hierop een uitzondering gemaakt.
e. Sportaccommodatie worden zoveel mogelijk vanaf het half of heel uur verhuurd.
f. Gebruikers worden zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar (zonder tussenperiodes) ingepland.
g. Getracht wordt om seizoensgebruikers die meerdere uren achter elkaar een sportaccommodatie nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege arbeidsintensieve inrichting/opbouw van de accommodatie) hier zoveel mogelijk in tegemoet te komen.
h. In het weekend is slechts één gym-/sportzalen beschikbaar in Maastricht-Oost en één in Maastricht-West. Uitzonderingen
kunnen worden gemaakt voor gebruikers die vanwege de specifieke inrichting van de zaal, niet kunnen uitwijken naar een
andere zaal.
i. De schoonmaak van de sportaccommodaties wordt ingepland op vaste momenten. Op deze momenten is gebruik niet
mogelijk.

