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Reeds sinds enkele jaren vragen buitensportverenigingen om duidelijke richtlijnen betreffend de
mogelijkheden voor reclameuitingen op het sportpark. Door de tariefsverhoging n.a.v. de
bezuinigingen op het gebied van sport werd deze vraag nog eens versterkt naar voren gebracht.
Naast duidelijke richtlijnen willen verenigingen meer mogelijkheden om via sponsoring extra
middelen te genereren. Het plaatsen van reclameborden op de accommodaties is hiervoor een
optie.
In een huurovereenkomst regelt men het privaatrechtelijke gebruik van de sportaccommodaties.
Als verhuurder kunnen wij toestemming geven voor het plaatsen van reclameborden.
Er moet echter ook rekening gehouden worden met publiekrechtelijke regelingen. Hierbij moeten
we denken aan de Woningwet en de Algemene plaatselijke verordening. Uiteraard afhankelijk
van de aard van de reclame-uiting. Om te voorkomen dat op basis van de huurovereenkomst
toestemming gegeven wordt terwijl dit op basis van publiekrechtelijke regelingen niet kan, moet
hierover goede afstemming plaatsvinden.
Er zijn onderstaande algemene uitgangspunten voor de reclameborden op sportparken
geformuleerd. Na vaststelling van deze algemene uitgangspunten zullen per vereniging worden
uitgewerkt, dit in samenspraak met de betreffende vereniging.
Algemene uitgangspunten:
1. De verenigingen krijgen de mogelijkheid geboden om extra reclameborden te plaatsen om zo
extra financiele armslag te creeeren.
2. Reclameuitingen mogen niet ontsierend zijn voor het sportpark en de omgeving.
3. Reclame is alleen toegestaan op de sportvelden, waarop wedstrijdactiviteiten plaatsvinden.
4. Reclame mag zich niet richten naar de openbare weg en/of openbare ruimte, maar dient
gericht te zijn naar het sportveld.
5. Reclame mag bevestigd worden aan de omheining van de wedstrijdvelden, aan
clubgebouwen, zoals kantines en kleedlokalen en tribunes.
6. Reclameborden moeten zodanig bevestigd zijn dat zij geen gevaar vormen voor bezoekers en
gebruikers van de accommodaties.

