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Bijlage 4: S P E L R E G E L S   
 
 inzake het GEBRUIK van GEMEENTELIJKE SPORTVELDEN (d.d. 01 juli 2019)  
  
 
A. Algemene regels. 
=================== 
 
1. De gebruiknemer is verantwoordelijk voor het gebruik volgens deze 

spelregels. Dit houdt ook in, dat het tot de taak van de gebruiknemer behoort, 
alle (kader)leden, functionarissen te informeren over deze spelregels en er 
voor te zorgen dat zij zich aan de spelregels houden. 

 
2. Indien het veld groot onderhoud (als bedoelt in artikel 8, lid 2 

gebruikersovereenkomst) nodig heeft, dan zal in goed  
overleg tussen gebruiknemer en gebruikgever bepaald worden op welke wijze 
en wanneer dit kan plaatsvinden.  

 
3. Vervoermiddelen, met uitzondering van voertuigen die noodzakelijk zijn voor 

onderhoud e.d. en in geval van een calamiteit, moeten geparkeerd worden in 
de aanwezige stallingen en/of parkeervakken en mogen niet op de sport-
velden komen. 

 
4. De gebruiknemer zorgt tijdens het gebruik van het sportpark voor een goede 

organisatie en behoorlijk toezicht, voor zover het ontbreken daarvan nadelige 
gevolgen kan hebben voor de belangen van de gebruikgever.  

 Het gehele sportpark dient, indien er hekwerk aanwezig is, telkens na gebruik 
worden afgesloten1. 

 
5. De gebruiknemer  is verantwoordelijk voor het ordelijk gedrag van en 

aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen die zij op de 
accommodatie toelaat.  

 
 
B. Gebruik van de sportvelden.  
 ============================  
 
1. De accommodatie mag gebruikt worden voor trainingen en door de 

gebruiknemer georganiseerde wedstrijden. 
 
2. Alle overige activiteiten dient de gebruiknemer tijdig vooraf bij de gebruikgever 

schriftelijk te melden. De gebruikgever zal bij het verlenen van de toestem-
ming telkens de conditie van en het effect op de velden afwegen. Dit geldt 
met name bij activiteiten in het voorjaar en in het begin van het speelseizoen. 
In deze periode zijn de velden namelijk het meest kwetsbaar. 

                     
1 Voor zover mogelijk: er kan sprake zijn van een zogenoemd “openbaar sportpark” in de openbare ruimte 
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3. De velden dient na elke training en of wedstrijd weer te worden ontdaan van 

obstakels zoals trainingsmaterialen, vlaggen en verplaatsbare doelen.   
 
C. Speelklaar maken van de velden. 
================================ 
 
1. Het inrichten van de velden is een zaak voor de gebruiknemer. 
 
2. De gebruiknemer mag voor de belijning beslist geen carbolineum of andere 

chemische groei belemmerende dan wel milieubelastende middelen 
gebruiken. 

 
 
D. Gebruik onder bijzondere omstandigheden. 
=========================================  
 
1. Als de velden worden afgekeurd mogen ze niet worden gebruikt, ook niet voor 

vriendschappelijke of onderlinge wedstrijden, oefenpartijtjes, trainingen e.d. 
 
2. Indien de gebruiknemer bij algemene afgelasting vanuit de KNVB meent dat 

de toestand van het eigen veld bespeling wel toelaat, dan kan de vereniging 
bij de consul hiervoor alsnog toestemming vragen. 

 
 
E. Overige. 
============ 
 Het verwijderen van achtergebleven (zwerf)afval (papier, plastic e.d.) op de 

velden en in de beplantingen is een taak van de gebruiknemer, die 
afvalbakken dient te plaatsen en maatregelen moet treffen om verspreid afval 
op te ruimen en af te voeren. 


