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GEBRUIKERSREGLEMENT (Bijlage) 
 

Reglement ter zake van het gebruik van de buitensportaccommodatie plaatselijk bekend als 
‘Sportterrein Midsland’, bestaande uit een kunstgrasveld met verlichting en een natuurgrasveld, 
alsmede één gebouw, bestaande uit opslag- en kleedruimten, één en ander zoals op de als 
Bijlage 1 aangehechte omschrijving van de accommodatie is aangegeven,  plaatselijk bekend 
als ‘Sportterrein Midsland’, staande en gelegen aan het Kallandspad, nummer 28a, te 
Terschelling, op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Terschelling, sectie H,  
perceelnummer 433, groot 2.27.90 ha., hierna te noemen: ‘de Accommodatie’. 
 
Artikel 1.   Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 Gemeente: de Gemeente Terschelling, gezeteld te West-Terschelling, aan de 
Burgemeester van Heusdenweg, nummer 10a, postbus 14, 8880 AA Terschelling-West, 
eigenaar van de Accommodatie. 

 Vaste Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die (een deel van) de 
Accommodatie huurt van de Gemeente, voor een periode van ten minste een sportseizoen 
of schooljaar. 

 Incidentele Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die (een deel van) de 
Accommodatie huurt van de Gemeente, voor één of meerdere, kortere periode(s). 

 Gebruikers: zowel de Incidentele Gebruikers als de Vaste Gebruikers. 

 Beheerder: de door de Gemeente bij de Gebruiker te introduceren contactpersoon, dan wel 
diens plaatsvervanger, met betrekking tot het gebruik van de Accommodatie. 

 College van B&W: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Terschelling. 

 Toezichthouder: de door de Vaste Gebruiker aan te wijzen persoon/personen, die tijdens het 
gebruik van de Accommodatie door de betreffende Vaste Gebruiker, toeziet op de naleving 
van het onderhavige reglement. 

 
Artikel 2  Toepasselijkheid en aansprakelijkheid 
1. Dit reglement is van toepassing op ieder gebruik van de Accommodatie door Gebruikers. 
2. De Gebruiker is voor schade of enig ander nadeel, volgend uit overtreding van voorschriften 

uit het onderhavige reglement, aansprakelijk en ertoe gehouden hiertegen onverwijld 
voorzorgsmaatregelen te treffen, dan wel na ontstaan hiervan dit te vergoeden 
respectievelijk op te heffen. 

 
Artikel 3.   Aanvaarding van het gebruik 
De Gebruiker wordt geacht de Accommodatie met bijbehorende voorzieningen in goede staat te 
hebben ontvangen, tenzij voor de aanvang van het gebruik over een gebrek, beschadiging of 
vermissing mededeling is gedaan. De Gebruiker dient van ieder gebrek of beschadiging 
onverwijld mededeling te doen aan de Beheerder. 
 
Artikel 4.  Het gebruik van de Accommodatie 
1. Het is de Gebruiker niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het College 

van B&W de accommodatie anders te gebruiken dan in artikel 2 van de overeenkomst is 
bepaald. 

2. Gebruikers zorgen ervoor dat de voorschriften uit het onderhavige reglement, omtrent het 
gebruik van de Accommodatie, bekend zijn bij de door hen op de Accommodatie toegelaten 
personen en zien er op toe dat dit reglement door die personen wordt nageleefd. 

3. Iedere Gebruiker is verantwoordelijk voor de gedragingen van de door hem op of in de 
Accommodatie toegelaten personen. Aanwijzingen dienaangaande gegeven door de 
Gemeente, dan wel de Beheerder, aan de Gebruiker dienen door deze te worden 
opgevolgd. 
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4. De Vaste Gebruiker draagt ervoor zorg dat er bij ieder gebruik van de Accommodatie door 
haar, ten minste één Toezichthouder is, die toeziet op de naleving van het onderhavige 
reglement. 

5. De Gebruiker is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het gebruik plaatsvindt onder 
deskundige leiding. Deze leiding dient te beschikken over de bevoegdheid, die door de 
betrokken bond c.q. organisatie is gesteld dan wel in het maatschappelijk verkeer als 
voldoende bekwaam wordt geacht. 

6. Zonder deskundige leiding mag niemand zich op de Accommodatie bevinden. De Gebruiker is 
verplicht toe te zien op een juist gebruik van de velden, ruimten, voorzieningen en 
veldmaterialen. 

7. De Gebruiker is gehouden ieder onnodig gebruik van water, gas en elektriciteit tegen te 
gaan. 

8. De betreffende Gebruiker is er verantwoordelijk voor om alle onderdelen van de 
Accommodatie, (dagelijks) na gebruik, in goede, nette en ordelijke staat en schoon achter te 
laten en het (zwerf)afval rondom de sportvelden op te ruimen. 

9. De Gebruiker dient voor het verlaten van de Accommodatie te controleren of alle lichten uit 
zijn en alle kranen, deuren en ramen te sluiten, alsmede de toegang tot de Accommodatie, 
zoals onder andere het schuifhek bij de ingang en het hek van het kunstgrasveld af te sluiten. 

 
Artikel 5.  Incidenteel gebruik 
1. Indien een Vaste Gebruiker, buiten de met hem afgesproken tijden, gebruik wil maken van 

de Accommodatie dient deze hiertoe een verzoek in bij de Beheerder.  
2. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de Accommodatie door een Vaste Gebruiker 

of wanneer de aard en omvang van het gebruik door een Vaste Gebruiker dit toelaten, kan 
de Accommodatie door de Gemeente aan derden in gebruik worden gegeven.  

 

Artikel 6.  Inrichting van de velden 

Het speelklaar maken van de Accommodatie, zoals het belijnen van de speelvelden, het 

ophangen van de doelnetten, het plaatsen van hoekvlaggen e.d. en het opruimen van 

bovenstaande, gebeurt voor rekening van de Gebruiker. 

 

Artikel 7.  Kwaliteit van de sportvelden 

1. De Gemeente kan een speelverbod opleggen als naar haar mening in verband met de 

weersomstandigheden of anderszins door het gebruik schade aan de (kunst)grasvelden 

kan ontstaan. 

2. De Gebruiker is medeverantwoordelijk voor de instandhouding van de kwaliteit van de 

sportterreinen. De Vaste Gebruiker dient zelf te bepalen of (voortzetting van) het gebruik 

van de (kunst)grasvelden verantwoord is met betrekking tot de schade, die als gevolg van 

sporten bij slechte weersomstandigheden aan de velden kan worden toegebracht. De 

Vaste Gebruiker neemt die beslissing onafhankelijk van de mening van een eventueel 

aanwezige consul of scheidsrechter van een sportbond. De Gemeente behoudt echter te 

allen tijde de eindbeslissing inzake het opleggen van een speelverbod zoals bedoeld in lid 

1. 

3. De Vaste Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die vanwege onverantwoord gebruik 

van de velden is ontstaan.  

4. Als naar de mening van de Gemeente door de Vaste Gebruiker ernstige schade aan een 

van de velden is toegebracht, kan de Gemeente een speelverbod opleggen en het 
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betreffende veld (laten) herstellen. De extra herstelkosten moeten door de Vaste Gebruiker 

worden vergoed. 

5. De Gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen die de Gebruiker 

door enig speelverbod ondervindt. 

 

Artikel 8.  Onderhoud van het natuurgrasveld 

Het natuurgrasveld wordt over het algemeen vanaf 1 juni of eerder, één maal per jaar grondig 

hersteld, waarna het gras een aantal weken nodig heeft om weer een stabiele grasmat te 

vormen (minimaal 8 weken). Tijdens de herstelperiode is gebruik van het natuurgrasveld niet 

toegestaan. 

 

Artikel 9.  Gebruiksvoorschriften kunstgrasveld 

1. De volgende gebruiksvoorschriften gelden voor het kunstgrasveld:  

 Gebruiker ziet er op toe dat juist en schoon schoeisel wordt gedragen door een ieder 

die het kunstgrasveld betreedt. 

 Kauwgum en ander afval op en rondom de velden dient onmiddellijk door de Gebruiker 

te worden verwijderd, opdat vervuiling van het kunstgrasveld wordt voorkomen.  

 Gebruiker ziet er op toe dat publiek en spelers die niet aan de training / wedstrijd 

deelnemen het kunstgrasveld niet betreden. 

 Het is niet toegestaan oplosmiddelen zoals tri, aceton of alcoholbevattende middelen te 

gebruiken om vuil van het kunstgrasveld te verwijderen. 

 Gebruiker dient de walk-off matten schoon te houden. 

 Het is verboden vuur, sigaretten en/of andere rookwaren op het kunstgrasveld te 

gebruiken. 

 Gebruiker spant zich in om beschadigingen van het kunstgrasveld te voorkomen en 

controleert het kunstgrasveld regelmatig op beschadigingen en neemt alsdan 

maatregelen om verdere schade te voorkomen en stelt de Beheerder van de schade 

op de hoogte. 

 Gebruiker draagt zorg voor de plaatsing van voldoende afvalbakken rond het 

kunstgrasveld en ledigt deze op tijd. 

 Gebruiker sluit het hek van het kunstgrasveld onmiddellijk na gebruik. 

2. Het is voorts niet toegestaan: 

 Spikes of schoenen met lange (stalen) noppen op het kunstgrasveld te dragen. 

 Het kunstgrasveld met vuile of vieze schoenen te betreden. 

 Honden en/of andere dieren op het kunstgrasveld te laten betreden. 

 Kauwgom op het kunstgrasveld toe te laten. 

 Drank en/of etenswaren op het kunstgrasveld te nuttigen. 

 Voertuigen en/of materieel met zware of puntige objecten op het kunstgrasveld te 

gebruiken. 

In de winter zijn tevens de navolgende regels van toepassing: 

 Bij sneeuw mag het kunstgraskunstgrasveld niet bespeeld worden. 

 Bij ijzel mag het kunstgrasveld niet gebruikt worden. 
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 Bij temperaturen beneden -10 graden Celsius mag het kunstgrasveld niet gebruikt 

worden. 

 Bij opdooi na een periode met strenge vorst mag het kunstgrasveld niet gebruikt 

worden. 

 Bij twijfel omtrent een van de voornoemde omstandigheden en over de 

bespeelbaarheid van het kunstgrasveld in het algemeen contact opnemen met de 

Beheerder. 

3. Overige gebruiksvoorwaarden: 

 Het is niet toegestaan op de Accommodatie materialen op te slaan of te stallen buiten 

de gebouwen (met uitzondering van doelen). 

 De verplaatsbare doelen dienen deugdelijk en stabiel te worden opgesteld zonder dat 

het kunstgrasveld kan worden beschadigd. 

 Het plaatsen van containers op de Accommodatie is niet toegestaan, m.u.v. 

vuilcontainers. 

 Loslopende honden zijn op de Accommodatie niet toegestaan. 

 

Artikel 10.  Reclame / sponsorborden 

1. Reclame voor derden en/of sponsorborden zijn op de Accommodatie slechts toegestaan 

aan het leunhek rondom het hoofdveld, voor zover aanwezig. Borden die het onderhoud van 

de Accommodatie hinderen, niet goed bevestigd zijn of onvoldoende worden onderhouden, 

dienen op last van de Gemeente, verwijderd te worden.  

2. Het bevestigen van reclame, sponsorborden of -doeken voor derden aan gebouwen, 

ballenvangers en overige hekwerken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van het College van B&W.  

3. Het is Incidentele gebruikers niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van het College van B&W om reclame, sponsorborden of -doeken te 

bevestigen. 

4. Reclame- en sponsorborden worden op last van de Gemeente verwijderd, indien het 

College van B&W dit, met het oog op de aard en de inhoud van de opdruk van het 

betreffende bord, wenselijk acht. 

 

Artikel 11.  Veldverlichting 

Ingevolge de Wet Milieubeheer, Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen, mag de 

sportveldverlichting niet branden tussen 23.00 en 07.00 uur en op het moment dat er niet 

gespeeld wordt en/of geen onderhoud plaatsvindt.  

 

Artikel 13.  Parkeren 

Parkeren van auto's en stallen van fietsen en bromfietsen is slechts toegestaan op de daarvoor 

bestemde parkeerplaatsen en stallingen. 

 

Artikel 14.  Vrije toegang 

De Gebruiker dient tijdens zijn activiteiten op de Accommodatie te zorgen voor een vrije 
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toegang van de Accommodatie voor ambulance, politie, brandweer en gemeentepersoneel 

belast met beheer en onderhoud van de Accommodatie. 

 

Artikel 15.  Veiligheid 

1. De Gebruiker dient zorg te dragen voor het vrijhouden van de toegangen tot de 

Accommodatie ten behoeve van de hulpverleningsdiensten. 

2. De Gebruiker draagt zorg voor de beschikbaarheid van de wettelijk vereiste 

verbandtrommel en wijst een ruimte aan waar Eerste Hulp kan worden verleend. 

3. De Gebruiker dient geheel op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen aangaande de 

vereiste certificering van de trainers, coaches en/of spelleiders en draagt hiervoor de 

volledige verantwoording in uitvoerende en controlerende zin. 

4. De Gebruiker draagt de volledige verantwoording in uitvoerende en controlerende zin bij 

de plaatsing en het gebruik van de beschikbare sportattributen. 

 

Artikel 16.  Slotbepaling 

Het College van B&W is bevoegd om nadere regels te stellen ten aanzien van de in dit 

reglement geregelde onderwerpen. Bij niet naleving van de voorwaarden kan door het College 

van B&W nader te bepalen regels of aanwijzingen worden gegeven, zonder dat de Gebruiker 

enige aanspraak heeft op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde 

gebruiksvergoeding.  

In verband met openbare orde en veiligheid kan de gemeente inbreuk maken op het 

gebruiksrecht. In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien (alsmede bij 

verschil van mening hierover) beslist het College van B&W, nadat de betrokkenen hierover zijn 

gehoord. 

 
 


