Overeenkomst medegebruik accommodatie
De sportvereniging <NAAM VERENIGING A>, vertegenwoordigd door de voorzitter,
secretaris en penningmeester, hierna te noemen A en
De <NAAM maatschappelijke organisatie B>, vertegenwoordigd door de voorzitter,
secretaris en penningmeester, hierna te noemen B,
Zijn, met inachtneming van hieronder genoemde voorwaarden, het medegebruik door B
overeengekomen van de aan A toebehorende accommodatie aan de
……………………….. te ………………….

Art. 1

B is gerechtigd onder in de navolgende artikelen van deze overeenkomst vastgestelde
voorwaarden mede gebruik te maken van de accommodatie bijbehorende
eigendommen van A te weten: <beschrijving ruimten> in het clubgebouw, inclusief
het gebruik van het meubilair / de inrichting.
De door A met de gemeente overeengekomen Algemene Bepalingen voor het
gebruik van gemeentelijke sportparken en de daarop aanwezige opstallen – 2011
gelden ook voor B, voor zover van toepassing.

Art. 2

B is gerechtigd op de navolgende dagen en tijden gebruik te maken van de in artikel
1 vermelde ruimten:
…… dag
Van …..
Tot …..
…… dag
Van …..
Tot …..
…… dag
Van …..
Tot …..
Van dit rooster kan incidenteel, na overleg tussen en in overeenstemming met beide
besturen, worden afgeweken.

Art. 3

Deze overeenkomst gaat in op ………….. 2012 en eindigt op ………20...

Art .4

A zal zorgdragen voor het onderhoud en de wekelijkse schoonmaak van het
(club)gebouw.

Art. 5

De exploitatie van het (club)gebouw blijft <in handen van A> of <B kan zelf tijdens
zijn gebruikstijden consumpties verkopen en ontvangt .. % van de door hun
verzorgde omzet. Dit zal maandelijks, na aftrek van de energiekosten door de
penningmeester van A worden afgerekend.

Art. 6

De inkoop van de te verkopen artikelen (aan de bar) zal door A geschieden. Het
assortiment kan op verzoek van B worden aangepast. Het is B toegestaan de keuken
te gebruiken.

Art. 7

Eventuele feestavonden zullen in goed overleg en tijdig worden vastgesteld. Deze
kunnen alleen worden gehouden indien zij gerelateerd zijn aan activiteit binnen de
doelstelling van B . Tevens zullen hiervoor de tijden en regels in acht genomen
worden, welke de vergunning verleners hieraan stellen.
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Art. 8

Op het moment dat B de exploitatie van het (club)gebouw voert is B op dat moment
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het complex en in de opstallen en
voor het naleven van de door de gemeentelijke instanties uitgevaardigde regelingen.
Tevens dient B dan toe te zien dat wettelijke regels niet worden overschreden.

Art. 9

Het is B niet toegestaan de accommodatie “om niet” of tegen vergoeding aan derden
in gebruik te geven.

Art.10

Beide partijen zijn gehouden het (club)gebouw, keuken, toiletten, bestuurskamer of
andere ruimten na gebruik zodanig schoon te maken dat deze gebruiksgereed zijn
voor de volgende verbruiker.

Art.11

Het is B niet toegestaan zonder toestemming van A wijzigen in of aan de opstallen
en inventaris van A aan te brengen.

Art.12

De maandelijkse kosten voor het gebruik van genoemde ruimten genoemd in artikel
2 bedragen totaal € ….. (inclusief energiekosten, onderhoudskosten, verzekeringen
en belastingen).

Art.13

Schade toegebracht aan de eigendommen van de gemeente en / of aan de andere
partij komt voor rekening van de partij die op dat moment de exploitatie voert en
voor zover deze redelijkerwijs aansprakelijk kan worden gesteld en de schade niet is
ontstaan door dagelijks gebruik.
Bij noodgedwongen sluiting van de accommodatie in geval van schade is verhaal
wegens verlies van inkomsten door de verenigingen ten opzichte van elkaar niet
mogelijk.

Art.14

In beginsel eenmaal per twee maanden bespreken de dagelijkse besturen het verloop
van de samenwerking. A draagt zorg voor het vastleggen van de gemaakte
afspraken en geeft een afschrift aan B. Beide besturen wijzen een contactpersoon
aan ten behoeve van tussentijds overleg over zaken en problemen die op korte
termijn moeten worden opgelost.

Art.15

Twee maanden voor het eindigen van deze overeenkomst bespreken de partijen het
beëindigen of de verlenging van de samenwerking. Indien één van de partijen geen
verlenging van de overeenkomst wenst bevestigt deze partij dit schriftelijk aan de
andere partij uiterlijk één maand voor <datum einde overeenkomst>.

Art.16

Indien herhaaldelijk regels aanwijsbaar niet worden nageleefd, en bij excessen, zal
de eisende partij dit schriftelijk de ander, en zo nodig de gemeente, laten weten.
Indien beide partijen geen overeenstemming bereiken over een oplossing zal, na
overleg met de gemeente de overeenkomst direct worden ontbonden.

Art.17

In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet treffen de besturen in
gezamenlijk overleg een regeling. (zo nodig kan hier de onpartijdige mening van de
gemeente worden gevraagd)
Plaats:…………………..

datum:…………………….

Dagelijks bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

A
______________
______________
______________

B
_________________
_________________
_________________
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