
        

CRITERIA GEBRUIKSROOSTER SPORTHAL 
 
Als eigenaar en beheerder van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is het o.a. de taak 
van de gemeente om het gebruiksrooster voor de sporthallen in Bladel en Hapert op te stellen. 
Bij het inroosteren van de aanvragen voor het gebruik van de sporthallen worden toewijzigings-
criteria gehanteerd. Deze criteria hebben tot doel een objectieve toewijzing van gebruiksuren te 
realiseren. Desondanks zal niet altijd volledig overeenkomstig verzoek gehonoreerd kunnen 
worden. Van elke gebruiker wordt enige flexibiliteit verwacht om samen tot een totaalindeling te 
komen. 
 
De volgende criteria zijn van toepassing op sporthal X-sport (Bladel) en Eureka (Hapert).  
Aan aanvragen wordt in onderstaande volgorde voorrang toegekend:  
 
1. Zaalsporten die het hele jaar beoefend worden, door verenigingen uit de gemeente Bladel  

 Voor wat betreft trainingsuren genieten verenigingen uit Bladel en Hapert de voorkeur  
 boven verenigingen uit Casteren, Hoogeloon en Netersel omdat die in het eigen dorp  
 over een trainingsaccommodatie beschikken.  
 Voor het spelen van wedstrijden wordt dit onderscheid niet gemaakt. 

 
2. Zaalsporten die seizoengebonden zijn, door verenigingen uit de gemeente Bladel. 

(seizoensgebonden = wekelijks gedurende minimaal 3 maanden) 
 
3. Zaalsporten, beoefend door groepen van personen uit de gemeente Bladel. 
 
4. Zaalsporten, beoefend door particulieren/commerciële instellingen uit de gemeente Bladel. 
 
5. Zaalsporten, beoefend door anderen dan vermeld onder punt 1 t/m 4. 
 
 
Bijbehorend: 
 
Bij de toepassing van de criteria worden ook de volgende uitgangspunten meegewogen:  

 
a. Met name ten aanzien van het winterrooster (invoeging korfbalverenigingen) wordt van ver-

enigingen een flexibele opstelling verwacht. 
b. Verhuurbare uren tot 21.00 uur worden bij voorrang toegewezen aan activiteiten gericht op 

jeugd. Gebruik wordt, indien gewenst, zoveel mogelijk geclusterd. Aansluitend gebruik door 
de senioren van dezelfde vereniging is niet altijd mogelijk. Soms is alleen inroostering op later 
tijdstip of een andere avond mogelijk.  

c. Een aanvraag voor structureel gebruik (langer dan 3 maanden aaneengesloten) geniet voor-
rang op incidenteel gebruik. 

d. Onderwijsgebruik (overdag) door scholen uit de gemeente Bladel heeft voorrang op gebruik 
door verenigingen. 

e. Uren gewenst voor meerdere avonden per week door een gebruiker die op grond van deze 
criteria voorrang geniet, houdt niet automatisch in dat daadwerkelijk alle uren/avonden bij 
voorrang aan deze gebruiker worden toegewezen. 

f. Meerjarig gebruik op een bepaald tijdstip en dag wordt in alle redelijkheid meegewogen bij de 
inroostering en kan bovenstaande prioritering beïnvloeden, maar biedt geen garantie voor de 
inroostering in een nieuw gebruiksjaar (elk jaar worden alle aanvragen opnieuw beoordeeld).  

g. Als na toetsing aan de criteria en voornoemde uitgangspunten nog geen duidelijkheid bestaat 
over welke partij voorrang geniet bij de toewijzing van de door meerdere partijen gewenste 
uren/dagen, wordt naar het oordeel van B&W in alle redelijkheid een voorstel voor inrooste-
ring gedaan. Daarbij kan in eerste instantie de verwachte bezetting en vervolgens het gebruik 
in voorgaande jaren worden meegewogen.  



h. In alle gevallen waarin de toewijzingscriteria niet voorzien, beslist het college van burgemees-
ter en wethouders in alle redelijkheid en billijkheid. 

 
 
Procedure aanvraag: 
 
1. Aanvragen voor structureel gebruik (langer dan 3 maanden aaneengesloten) vinden plaats 

door middel van één algemeen formulier en dienen te worden ingeleverd bij de gemeente. 
 

2. Voor incidentele huur dient contact te worden opgenomen met de beheerder van de betref-
fende sporthal. 
 

3. Indien het aanvraagformulier wordt ingeleverd ná het verstrijken van de expliciet op het aan-
vraagformulier vermelde termijn, vervalt eventuele voorrang op grond van de hierboven ge-
stelde criteria. Een tijdig ingediend verzoek voor dezelfde gebruiksuren geniet voorrang op 
het verzoek buiten de indieningtermijn door een partij die normaliter voorrang zou genieten.  

 
4. Op het aanvraagformulier moet worden vermeld of sprake is van jeugd of senioren.  
 Ingeval van jeugd, dient aangegeven te worden welke leeftijden het betreft.  
 (t.b.v. inroostering vroeg in de avond) 
 
 
Overeenkomst: 
 
1. Gebruik is pas toegestaan nadat de gemeente de ondertekende gebruiksovereenkomst heeft 

ontvangen. 
 

2. Een ondertekende gebruiksovereenkomst is in principe bindend, tenzij een alsnog gewenste 
aanpassing vóór aanvang van de huurtermijn, zoals is vermeld op de ondertekende ge-
bruiksovereenkomst, schriftelijk is aangevraagd én vervolgens ook geaccordeerd door de 
gemeente Bladel (alleen het schriftelijke verzoek volstaat niet). 

 
3. Indien tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker melding wordt ge-

maakt dat bepaalde toegewezen uren niet zullen worden gebruikt, worden deze uren voor 
50% in rekening gebracht, op voorwaarde dat minimaal 14 dagen vooraf schriftelijk wordt 
gemeld bij de gemeente. Bij niet melden, te laat melden of achteraf melden worden deze 
uren volledig in rekening gebracht. 
 


