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Clubruimteverhuur

Door: ValueFactory

Wethouder Paulus Jansen
(Utrecht) enthousiast:

“Clubs kunnen nu eenvoudig hun
ruimten aan derden aanbieden”
Sportruimteverhuur.nl is een boekings- en reserveringswebsite
waarmee men ruimtes kan huren in sportaccommodaties. Het
biedt een verdienmodel, waarmee de clubs de regie in handen
houden en het biedt ook nieuwe kansen om in contact te komen
met andere organisaties (o.a. in het kader van de vitale en open
sportclub) én met potentiële vrijwilligers. De gemeente Utrecht
en Vereniging Sport Utrecht zijn al enthousiast; Sportpark
Marco van Basten is de eerste deelnemende organisatie. We
spraken met de gemeente en de beheerder van het sportpark.
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Gemeente Utrecht stimuleert efficiënt en multifunctioneel gebruik
van ruimte. Via de gemeentelijke website www.makelpunt-utrecht.nl
wordt dubbelgebruik gestimuleerd van zowel gemeentelijke als particuliere locaties, onder het motto: Maak de stad mooier door haar
te delen. Het gaat niet alleen over gemeentelijke gronden en panden,
maar bijvoorbeeld ook over het clubhuis van een sportvereniging.
In 2016 heeft gemeente Utrecht samen met vele belanghebbenden
de nieuwe sportnota 2017-2020 opgesteld. De sportverenigingen
hebben daarbij aangegeven meer ruimte voor ondernemerschap te
willen. Wethouder sport, Paulus Jansen, heeft in de sportnota op
laten nemen dit ondernemerschap te willen ondersteunen.

passen binnen de bestemming, de omgevingsvergunning en de horecaverordening. De sportvelden, -hallen en -zalen kunnen in Utrecht via het
gemeentelijk Vastgoedloket gereserveerd worden."

SportPlus
Dit doet gemeente Utrecht o.a. door de bestemming Sport, per gebied,
om te zetten naar Sport Plus, waarbij ook maatschappelijke en buurtactiviteiten op de sportparken mogelijk wordt. In een aantal wijken
is dit al gedaan. Dit geeft sportverenigingen die ruimtes binnen hun
clubhuis beschikbaar willen stellen aan anderen de mogelijkheid
dat ook daadwerkelijk te doen. Zij kunnen hiermee extra inkomsten
voor de vereniging realiseren, en er ontstaat meer mogelijkheid voor
buurtinitiatieven om ruimte te huren voor hun activiteiten. Een winwin situatie dus!

De accommodatie is met dit initiatief in contact gebracht door de
VSU (Vereniging Sport Utrecht). “Bij ons op het park doen wij al langere tijd ons best om de bezetting te verhogen. We hebben namelijk
een prachtig pand dat relatief groot is voor het aantal sporters dat
wij huisvesten via de aangesloten verenigingen. Onze interesse is
er dus sowieso voor platforms (zoals je in Utrecht ook het makelpunt
hebt) die ons hierbij kunnen helpen. Daarnaast past het ook helemaal
in de huidige trend, nu subsidies vrijwel zijn verdwenen. Sportverenigingen en parken worden steeds meer uitgedaagd om zelf creatieve manieren te vinden om aan inkomsten te komen”.

Enthousiaste wethouder
Wethouder Paulus Jansen, die ook vastgoed in zijn portefeuille heeft, is
enthousiast over de mogelijkheid die www.sportruimteverhuur.nl aan verenigingen en stichtingen biedt. "Zij kunnen hun bestuurskamer, vergaderruimte en overige ruimten aan derden aanbieden via deze overzichtelijk
site. De ruimte binnen de eigen opstallen mag de vereniging tegen eigen
voorwaarden aanbieden, mits de activiteiten en de verhuurvoorwaarden

De faciliteiten die Sportpark Marco van Basten biedt, zijn voornamelijk binnen. “Wij hebben een groot paviljoen wat dankzij mobiele
wanden in vier verschillende ruimtes op te delen is. Dit levert nette
grote ruimtes op. Hierbinnen kun je denken aan allerlei activiteiten
van bijeenkomsten tot workshops. In één van de ruimtes hebben wij
ook een vaste beamer hangen. Andere hebben tv schermen en het
is ook mogelijk om een ruimte met eigen bar te creëren.”

Sportpark Marco van Basten
Ook de locatie is enthousiast over www.sportruimteverhuur.nl. Dirk
Pronk (Office Manager): “Onze ambitie is dat Sportpark Marco van
Basten een plek is voor iedereen die bruist en verbindt. Door diverse
initiatieven met open deur te ontvangen hopen wij de bezetting van
onze ruimtes te optimaliseren. Wij hopen dat www.sportruimteverhuur.nl een platform zal zijn dat ons hierbij gaat helpen".
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