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Overzicht bijzondere data
i.v.m. incidenteel gebruik gemeentelijke buitensportaccommodatie
seizoen 2020-2021
Onderstaand een overzicht van bijzondere perioden, dagen en avonden in het seizoen 2020-2021.
Er bestaat een aanmerkelijke kans dat u tijdens deze dagen géén gebruik maakt van de sportterreinen.
Tevens is gebruik op een aantal dagen alleen mogelijk na een aparte aanvraag.

Vakanties Maastrichtse scholen voor primair en voortgezet onderwijs
Gebleken is dat tijdens de vakantieperioden vooral de jeugdactiviteiten niet of nauwelijks doorgang hebben.
Gebruik tijdens onderstaande vakanties is in principe wel mogelijk, tenzij onderhoud plaatsvindt. Tevens dienen
gebruikers waarvoor een forfaitbedrag geldt er rekening mee te houden dat wellicht een deel van het gebruik dan
buiten de forfaitperiode valt (zie ook overzicht tarieven).
van

tot

Zomervakantie

Zaterdag 13 juli 2020

Zondag 23 augustus 2020

Herfstvakantie

Zaterdag 17 oktober 2020

Zondag 25 oktober 2020

Kerstvakantie

Zaterdag 19 december 2020

Zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 13 februari 2021

Zondag 21 februari 2021

Meivakantie

Zaterdag 1 mei 2021

Zondag 16 mei 2021

Zomervakantie

Zaterdag 24 juli 2021

Zondag 5 september 2021

Feestdagen
Gebleken is dat er nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt van de accommodaties op deze dagen. Daarom is gebruik
niet mogelijk, tenzij dit gebruik minimaal 2 weken voor gebruik wordt aangevraagd en toegekend.
Kerst

Vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2020

Nieuwjaarsdag

Vrijdag 1 januari 2021

Carnaval

Zondag 14 februari t/m dinsdag 16 februari 2021

Pasen

Zondag 4 april en maandag 5 april 2021

Koningsdag

Dinsdag 27 april 2021

Hemelvaartsdag

Donderdag 13 mei 2021

Pinksteren

Zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021

Bijzondere avonden
Op onderstaande avonden zijn er waarschijnlijk in de avond géén activiteiten. Daarom hebben we de avonden van
deze dagen aangeduid als momenten waarop géén gebruik is. Wilt u op deze momenten alsnog het sportterrein
gebruiken, laat ons dat dan tijdig weten (minimaal 2 weken voor gebruik).
Sinterklaas

Zaterdag 5 december 2020

Kerstavond

Donderdag 24 december 2020

Oudjaar

Donderdag 31 december 2020

