Procedure en criteria gebruik binnensportaccommodaties Olst, Wijhe en Wesepe
Begripsbepalingen
Stichting:
Gemeente:
Accommodatie:

Gebruiker:
Vast gebruik:
Incidenteel gebruik:
Seizoen:

Criteria:

De Stichting Kulturhus Olst-Wijhe die verantwoordelijk is voor de exploitatie en
het beheer van sporthal De Lange Slag.
Gemeente Olst-Wijhe, verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van
sporthal De Hooiberg, gymzaal Olst Dorp en gymzaal De Nieuwe Coers.
De binnensportaccommodaties sporthal De Hooiberg, sporthal De Lange Slag
(uitgezonderd de multifunctionele ruimten), gymzaal Olst-Dorp, gymzaal De
Nieuwe Coers.
Degene aan wie de accommodatie beschikbaar is gesteld voor gebruik.
Structureel gebruik.
Periodiek, tijdelijk gebruik.
Gebruik in de periode vanaf de openstelling van de basisscholen na afloop van
de zomervakantie tot de sluiting van de basisscholen na de aanvang van de
zomervakantie in de gemeente Olst-Wijhe.
Criteria met betrekking tot de urentoewijzing.

Contactgegevens
sporthal De Lange Slag, De Lange Slagen 29, 8131 DP Wijhe, tel. 0570-522173
sporthal De Hooiberg, Hooiberglaan 11,8121 RA Olst, tel. 0570-561541
gymzaal Olst Dorp, Watertorenstraat 3, 8121 BR Olst, tel. 0570-561916
gymzaal De Nieuwe Coers, Scholtensweg 48, 8124 AJ Wesepe, tel. 0570-532020
gemeente Olst-Wijhe, tel. 14 0570, gemeente@olst-wijhe.nl, www.olst-wijhe.nl
Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, tel. 0570-683939, c.leurink@kulturhusolstwijhe.nl,
www.kulturhusolstwijhe.nl
Beheer:
sporthal De Lange Slag: mw. C. Leurink (facilitair medewerker Stichting Kulturhus Olst-Wijhe),
tel. 06-83229918, c.leurink@kulturhusolstwijhe.nl
sporthal De Hooiberg en gymzalen: dhr. P. Bijvank, tel. 0570-561541, sporthaldehooiberg@zonnet.nl

Openingstijden accommodaties*
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

08:30 – 23:00 uur
08:00 – 22:30 uur
09:00 – 18:00 uur

* Eventuele afwijkingen van de openstellingen kunnen met de beheerder worden overlegd.
* De gymnastieklokalen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs. Burgemeester en
wethouders/ stichtingsbestuur kunnen in bepaalde gevallen hiervan ontheffing verlenen. Een verzoek
daartoe dient schriftelijk te worden ingediend.

Procedure aanvraag, wijziging, opzegging gebruik
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Een aanvraag of wijziging voor incidenteel gebruik kan schriftelijk, per e-mail, mondeling of telefonisch
worden ingediend bij de beheerder van de accommodatie.
Een opzegging of wijziging voor incidenteel gebruik dient uiterlijk 14 dagen voor de gebruiksperiode
schriftelijk, per e-mail, mondeling of telefonisch worden ingediend bij de beheerder van de
accommodatie.
Incidentele gebruikers ontvangen van de beheerder binnen enkele dagen een schriftelijke bevestiging
van de aanvraag, wijziging of opzegging.
Vaste gebruikers ontvangen omstreeks 10 weken vóór de zomervakantie een schriftelijk verzoek van de
beheerder voor een aanvraag, wijziging of opzegging van het gebruik voor het nieuwe seizoen binnen 2
weken na dagtekening van de brief schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de beheerder. Na
ontvangst van de aanvragen, wijzigingen en opzeggingen stelt de beheerder een conceptrooster op. De
vaste gebruikers ontvangen dit conceptrooster schriftelijk of per e-mail, eventueel inclusief een
uitnodiging voor een bijeenkomst met de beheerder en de overige vaste gebruikers om het
conceptrooster te bespreken. De beheerder past het conceptrooster waar nodig aan en stuurt deze
nogmaals per e-mail naar de vaste gebruikers met de mogelijkheid om hierop te reageren. De vaste
gebruiker ontvangt minimaal 2 weken vóór de aanvang van de zomervakantie schriftelijk of per e-mail
het definitieve rooster voor het nieuwe seizoen. Het rooster van de doordeweekse dagen wordt
daarnaast gepubliceerd op de website van de gemeente.
Indien een evenementenvergunning vereist is, zal de beheerder alleen onder voorbehoud van de
vergunning toestemming geven voor verhuur. Bij de gemeente kan informatie worden verkregen in welke
gevallen een evenementenvergunning vereist is.
Een aanvraag voor gebruik van de accommodatie voor een evenement dient vóór 1 mei van het
komende seizoen bij de beheerder te worden ingediend. Een aanvraag die na 1 mei van het komende
seizoen wordt ingediend, zal alleen worden toegekend indien er nog ruimte beschikbaar is.
Criteria voor inroostering
Vaste gebruikers van een accommodatie hebben voorrang op incidentele gebruikers.
Onderwijsgebruik binnen de geldende uurnormen van het bewegingsonderwijs heeft voorrang op gebruik
door verenigingen.
In Wijhe heeft het basisonderwijs voorrang op het voortgezet onderwijs.
In Wijhe heeft het reguliere voortgezet onderwijs voorrang op de Sportstroom.
Tot 21.00 uur ’s avonds heeft de jeugd voorrang op volwassenen en senioren.
Gebruikers uit Olst-Wijhe hebben voorrang op gebruikers van buiten de gemeente, waarbij verenigingen
met leden uit een bepaalde kern waar mogelijk ingeroosterd worden bij een accommodatie die dicht bij
deze kern ligt.
Competitiespelende teams van verenigingen gaan vóór op niet-competitiespelende teams van
verenigingen (“recreanten”).
Om gedeeltelijke leegstand (bewerkstelligen efficiënt rooster) te voorkomen wordt de accommodatie
zoveel mogelijk in aaneensluitende blokken van uren aan gebruikers ter beschikking gesteld (geen
versnippering van uren).
Sportactiviteiten hebben voorrang op sociaal culturele activiteiten met uitzondering van grootschalige
evenementen met een maatschappelijk belang.
Voor sporthal De Hooiberg geldt dat toewijzing van 1/3 deel van de sporthal alleen plaats vindt in
combinatie met toewijzing van nog 1/3 deel of 2/3 deel van de sporthal.
Aan de roosterindeling kunnen in principe geen rechten worden ontleend voor het volgende seizoen.
Burgemeester en wethouders en het stichtingsbestuur zijn bevoegd, rekening houdend met de criteria en
alle daarbij betrokken belangen en al dan niet na overleg met de gebruiker, het reguliere gebruik van de
sportaccommodatie te doorbreken en het gebruik aan derden toe te wijzen.
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Dit is van toepassing op de gemeentelijke accommodaties. Stichting Kulturhus Olst-Wijhe heeft de procedure vastgelegd in
aparte huurvoorwaarden, die grotendeels aansluiten op deze procedure.

