
Verenigingsbeleid mbt beschikbaarstelling van de Verenigingsruimte en de 
Vergaderruimte van Basketballvereniging Grasshoppers in sporthal Cleijn Duin. 
 

Doelstelling  

Met inachtneming van het huurcontract met de Gemeente Katwijk stelt Basketballvereniging Grasshoppers een 

duidelijk beleid vast over het wel of niet beschikbaar stellen of het wel of niet verhuren van de door haar gehuurde 

ruimten in sporthal Cleijn Duin, Stadhoudersdreef 1A. 

 

A. Grasshoppers onderscheidt het beschikbaar stellen van haar Verenigingsruimten in de drie 

onderstaande categorieën, te weten; 

A1. Het gebruik van de ruimten is gericht op het optimaal faciliteren van de eigen verenigingsactiviteiten. 

A2. Het gebruik van de ruimten voor het faciliteren van niet-Grasshopper activiteiten of evenementen in de 

sportzaal, een en ander zoals opgenomen in het huurcontract.  

A3. De ruimten worden beschikbaar gesteld aan derden. 

 

A1. Faciliteren van de eigen verenigingsactiviteiten 

De Verenigingsruimte en de Vergaderruimte worden beschikbaar gesteld voor; 

a. Verenigings- en vrijwilligersactiviteiten die georganiseerd worden in het kader van de verenigingsbinding. 

b. Opleidingen en cursussen die nodig zijn voor wedstrijd- en verenigingstaken. 

c. Vergaderingen en overleggen van het Bestuur en de diverse commissies. 

d. Het faciliteren van verenigingsactiviteiten of verenigingsevenementen die worden georganiseerd in de 

sportzaal. 

e. Vwb specifieke teamactiviteiten, dienen vooraf afspraken met de CVR gemaakt te worden over zaken als; de 

kosten, de inzet van vrijwilligers, het gebruik van de keuken en de verkoop van consumpties en het overige 

assortiment. In géén geval is het toegestaan dat teams hun eigen consumpties en assortiment inkopen voor 

verbruik in de Verenigingsruimten. Consumpties en het overige assortiment dienen tegen de geldende 

Grasshopperprijzen te worden afgerekend. Producten die wel door teams ingekocht of verzorgt kunnen 

worden zijn bijvoorbeeld: vlees en salades voor een barbecue en dergelijke. Dit gedurende maanden dat 

Grasshoppers actief is en de activiteit niet samenvalt met wedstrijden. 

 

A2. Faciliteren van niet-Grasshopper activiteiten of evenementen in de sportzaal. (zoals vastgelegd 

in het huurcontract) 

a. In overleg met Grasshoppers faciliteert de vereniging door openstelling van de Verenigingsruimte en de 

Vergaderruimte en het bemensen van de uitgiftebalie de jaarlijks vaststaande grootschalige sportieve, 

recreatieve of culturele evenementen in de sportzaal. 

b. Nieuwe of incidentele, door de Gemeente Katwijk aangedragen, evenementen of activiteiten in de sportzaal 

waarvoor facilitaire ondersteuning wordt verzocht moeten ruim van te voren met Grasshoppers worden 

besproken in verband met de beschikbaarheid van vrijwilligers en ruimten en de inpasbaarheid in de 

evenementenkalender van de Vereniging.  

 

A3 Gebruik van de Verenigingsruimten door derden 

a. Verzoeken van charitatieve instellingen, zoals Dorcas, Kika en Kippenloop, om onder voorwaarden van 

Grasshoppers gebruik te mogen maken van de verenigingsruimten worden individueel op hun merites 

gewogen. Criteria zijn onder andere dat de doelstelling van de aanvragers niet conflicteren met de identiteit 

van Grasshoppers en of hun verzoek inpasbaar is in de evenementenkalender van de vereniging. 

 

b. Incidentele verzoeken van de Gemeente Katwijk en de Hersteld Hervormde Kerk om onze verenigingsruimte 

(overdag) te mogen gebruiken worden welwillend benaderd indien de beschikbaarheid van de ruimten en de 

evenementenkalender van de vereniging het toelaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. De verenigingsruimten worden niet beschikbaar gesteld voor activiteiten die niet passen binnen 

de voorwaarden van het huurcontract. 

 

B1. Paracommerciële activiteiten 

a. Het huurcontract en de daarin opgenomen rechtsregels in het wettelijke kader van de Drank- en Horecawet 

(DHW) en de Drank- en Horecaverordening Katwijk (DHVK) verbiedt het Basketballvereniging Grasshoppers 

om haar ruimten beschikbaar te stellen of te verhuren voor paracommerciële activiteiten.  

 De wet zelf noemt als voorbeelden; besloten bijeenkomsten in de persoonlijke sfeer, zoals recepties voor 

verjaardagen, huwelijksjubilea, eindexamenfeesten, bruiloften en partijen, bedrijfs- of beroepsjubilea en 

dergelijke. Deze activiteiten zijn niet verenigingsgebonden en hebben geen direct verband met de 

hoofddoelstelling van Basketballvereniging Grasshoppers. De wet stelt dat men voor deze activiteiten terecht 

kan bij de reguliere horeca. Het handhavingsbeleid van de Gemeente Katwijk, via het Bureau Eerlijke 

Mededinging (BEM), controleert nauw op de naleving van deze regel. 
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