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Summary 1 

‘Move to Improve’ is the joint five-year strategic plan of the ACLO and the Sports Centre 2 
of the University of Groningen and the Hanze University of Applied Sciences. The plan 3 
concerns the two universities’ sporting provisions for students and staff in the period 2014–4 
2019 and is a continuation of preceding five-year plans. Appendices 1 and 2 provide a 5 
description and evaluation of the most recent plan, for the period 2009–2014.  6 
 7 
The ACLO and the Sports Centre have adopted the Model for Dutch Quality, which is 8 
based on a model developed by the European Foundation for Quality Management 9 
(chapter 0). 10 
The ACLO and the Sports Centre have taken into consideration their mission and vision 11 
(chapter 1), their organizational structures (chapter 2) and current and expected external 12 
developments (chapter 3.1) in formulating their objectives for the period 2014–2019 13 
(chapter 3.2).  14 
 15 
Whereas the focus of the former strategic plan was quantitative growth (‘Heading towards 16 
20,000’), the emphasis of the latest plan lies more on quality. An increase in the number of 17 
students playing sport is still expected, due to growth in both overall student numbers and 18 
the number of students (and staff) actually participating in sport. A consequence of this 19 
growth will be the need to increase the capacity of our facilities and supplement our team 20 
of instructors (the number of FTEs for sports instructors, as well as how much sports club 21 
coaches are used). 22 
However, the prime concern of the ACLO and the Sports Centre for the duration of the 23 
new strategic plan is to take steps to improve the quality of the facilities and sporting 24 
provision in terms of scope, quality and location of the available accommodation. The aim 25 
is to expand the indoor spaces, primarily during the open hours, to enable more students 26 
to participate in sport. Expansion of the indoor facilities would also make it possible to 27 
equip rooms for a specific category of sport. Alongside extending the Sports Centre, a 28 
second location is also planned, in the city centre, at the CiBoGa grounds, where the 29 
University of Groningen has located its University College Groningen. 30 
In addition, the plan commits to a considerable expansion of the changing rooms and 31 
showers. The number of changing rooms and showers has not increased at the same rate 32 
as the number of ACLO cardholders in the last 20 years. 33 
A greater focus on quality also relates to non-material matters such as hygiene, information 34 
provision, health and elite-level student sport. 35 
The Strategic Plan for 2014-2019 has the following objectives: 36 
a. Improve quality of facilities and services 37 
b. Increase number of cardholders 38 
c. Extend accommodation, also in the city centre 39 
d. Increase FTEs of sports instructors 40 
e. Improve communication and image 41 
f. Greater focus on relationship between sport and health 42 
g. Support elite student athletes 43 
h. Support boards of sports clubs. 44 
  45 
To achieve these objectives, action needs to be taken in the area of financial management 46 
(chapter 4), staffing policy and health and safety policy (chapter 5) and management of the 47 
sporting provision (chapter 6). A good relationship with those external parties involved in 48 
the process is indispensable (chapter 7). 49 
The extended accommodation and increased in staffing in particular will require 50 
considerable financial investment. This is to some extent the responsibility of the Boards of 51 
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the University of Groningen and the Hanze University of Applied Sciences, particularly with 1 
regard to the replacement and improvement of existing accommodation. However, in 2 
accordance with the agreement reached between the University of Groningen and the 3 
Hanze University of Applied Sciences in the Letter of Agreement on collaboration in terms 4 
of student sporting provision, the ACLO is also prepared to contribute to expanding the 5 
facilities. To fund this, it is prepared to increase the price of its sports card for the duration 6 
of the plan. The financial consequences, insofar as they can now be predicted, have been 7 
documented in the five-year budgets of both the Sports Centre and the ACLO, which 8 
apply until 2019 (Appendices 8 and 9).  9 
 10 
The ACLO and the Sports Centre will implement a quality-assurance system to monitor the 11 
progress and realization of the Strategic Plan (chapter 8). This system involves monitoring 12 
progress each year and for the duration the plan and provides the possibility to adopt an 13 
action plan each year to achieve specific aspects of the Strategic Plan as a whole.  14 
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0 Verantwoording 1 

0.1 Aanleiding 

Dit is een integraal beleidsplan van de studentensportvoorziening in Groningen. De 2 
voorzieningen voor de studentensport in Groningen vormen de grootste sportvoorziening 3 
in het hoger onderwijs in Nederland. De studentensport is één van de belangrijkste pijlers 4 
van de populariteit van Groningen als studiestad. 5 
 6 
Dit beleidsplan is uniek. Het is een gezamenlijk plan van de ACLO, de volledig door 7 
studenten bestuurde overkoepelende stichting voor de studentensport, en het 8 
Sportcentrum, de afdeling van de RUG en de HG die de studentensport faciliteert en de 9 
accommodatie beheert. 10 
De belangen van de ACLO en het Sportcentrum komen sterk overeen. De ACLO huurt 11 
voor de studentensport zoveel mogelijk de accommodatie van het Sportcentrum. 12 
Studenten zijn voor het Sportcentrum verreweg de belangrijkste doelgroep. Gezien de 13 
grote overeenkomsten in doelen en inzet van middelen willen de ACLO en het 14 
Sportcentrum het proces van onderlinge samenwerking intensiveren. Met een 15 
gemeenschappelijk beleidsplan brengen de ACLO en het Sportcentrum één visie op de 16 
sportsamenwerking naar buiten naar de Colleges van Bestuur van de RUG en de HG, en 17 
naar externe partijen. 18 
In dit beleidsplan is voortdurend door de ACLO en het Sportcentrum de afstemming en 19 
samenwerking met de SPR gezocht. Het beleidsplan is daarmee ook richtinggevend voor 20 
de ontwikkeling van de personeelssport in de komende jaren. 21 
 22 
Het beleidsplan 2014-2019 is de opvolger van de beleidsplannen 2009-2014 en 2005-2010 23 
van de ACLO en het Sportcentrum en van afzonderlijke beleidsplannen uit 2001 van de 24 
ACLO en het Sportcentrum. 25 
Het gezamenlijke beleidsplan heeft zowel een extern als een intern doel. Het toont de 26 
Colleges van Bestuur van de RUG en de HG en de externe partijen de toekomstplannen 27 
van de ACLO en het Sportcentrum en de daaraan verbonden financiële consequenties. Het 28 
plan is tevens richtinggevend voor toekomstige generaties studentbesturen van de ACLO, 29 
de sportverenigingen en voor de leidinggevenden van het Sportcentrum. 30 

0.2 Grondslag 

Voor de opzet van dit beleidsplan hebben de ACLO en het Sportcentrum gekozen voor 31 
het Model Nederlandse Kwaliteit dat rechtstreeks is afgeleid van het EFQM-model van de 32 
European Foundation for Quality Management. Dit kwaliteitszorgmodel is uitstekend 33 
geschikt als besturingsconcept voor facilitaire dienstverleningsorganisaties en lag reeds ten 34 
grondslag aan het beleidsplan van het Sportcentrum 2001 en de gezamenlijke 35 
beleidsplannen van 2005-2010 en 2009-2014. 36 
 37 
Het model wordt niet alleen gebruikt als grondslag van het beleidsplan, maar ook voor 38 
bewaking van de uitvoering van het beleidsplan in de komende jaren. Door een koppeling 39 
van resultaten aan de organisatiegebieden biedt het model een goed houvast om de 40 
organisatie te besturen. Met de terugkoppeling van resultaten van de vorige 41 
beleidsplannen en van tussentijdse resultaten van dit plan kunnen continue 42 
verbetertrajecten worden uitgezet. 43 
 44 
Het model, zoals uitgewerkt in de hoofdstukken van dit beleidsplan, ziet er als volgt uit.  45 
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0.3 Totstandkoming 

Dit beleidsplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit G. Dijksma (directeur 23 
Sportcentrum), K. Gansevoort (adjunct-directeur Sportcentrum), E. Kusters (voorzitter DB 24 
ACLO 2013-2014), M. Kanter (secretaris DB ACLO 2013-2014), G. Regelink 25 
(penningmeester DB ACLO 2013-2014) en M. Hollander (voorzitter AB ACLO 2013-2014) 26 
als werkgroep leden en J. Wolthuis (beleidsmedewerker Onderwijs & Studenten RUG) als 27 
secretaris/redacteur. J.F. Bouma (lid DB ACLO 2012-2013), G. Lier (voorzitter SPR) en A. 28 
Aldershof, A. van Hunen en J. Smits (DB  ACLO 2013-2014) hebben in diverse fasen 29 
bijgedragen. 30 
Het beleidsplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ACLO op 27 augustus 31 
2014 en door de Directie van het Sportcentrum op 1 september 2014.   32 
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1 Missie ACLO en Sportcentrum 1 

1.1 De missie en visie van de ACLO en het Sportcentrum RUG & HG 

De ACLO en het Sportcentrum willen de beste studentensportvoorziening in het hoger 2 
onderwijs in Nederland bieden. 3 
 4 
De ACLO is opgericht om de lichamelijke opvoeding en sportbeoefening van studenten te 5 
bevorderen. De ACLO streeft ernaar om studenten van de RUG en de HG aan te zetten tot 6 
verantwoord bewegen door gevarieerde en toegankelijke sport aan te bieden. Daarnaast 7 
wil de ACLO een sociale functie vervullen door een voor studenten herkenbare eigen 8 
sociale omgeving te bieden, die zich onderscheidt van het bestaande sportaanbod buiten 9 
de universiteit en de hogeschool. 10 
 11 
Het Sportcentrum is een facilitaire organisatie, die zich tot doel stelt om een optimaal 12 
verantwoord pakket op het gebied van lichamelijke vorming en sport aan studenten en 13 
personeel te bieden en de sportbeoefening bij hen te bevorderen en te stimuleren. 14 
 15 
Op grond van de missie om de beste sportvoorziening voor studenten in het hoger 16 
onderwijs in Nederland te bieden, hebben de ACLO en het Sportcentrum de volgende 17 
visie voor de toekomst. De ACLO en het Sportcentrum willen de grootste variëteit van 18 
kwalitatief goede sportfaciliteiten aanbieden, het meest omvangrijke en veelzijdige aanbod 19 
aan sportactiviteiten kennen, het hoogste percentage deelnemende studenten ten 20 
opzichte van vergelijkbare universiteiten en hogescholen hebben en de grootste 21 
betrokkenheid van studenten bij het bestuur van de sportvoorziening realiseren. 22 

1.2 De visie van de RUG en de HG op de studentensportvoorziening 

Studentensport levert een belangrijke bijdrage aan de studietijd. Het verbetert de 23 
lichamelijke en geestelijke conditie en vervult daarnaast een sociale functie. 24 
Studentensport draagt bij aan het begrip Academicus Universalis, een afgestudeerde van 25 
het hoger onderwijs die niet alleen goed is opgeleid in een vakgebied, maar een brede en 26 
algemene vorming heeft genoten en dus ook ontwikkeld is op gebieden als sport en 27 
cultuur. 28 
 29 
Deze visie op het belang van sportvoorzieningen sluit aan bij het beleid van de RUG en de 30 
HG. Volgens het Strategisch Plan van de RUG 2010-2015 is academische vorming meer 31 
dan alleen het volgen van een studie. De universiteit bevordert een actief studentenleven 32 
in de stad Groningen. Sport, cultuur, debat, verdieping, internationale en sociale contacten 33 
vormen onderdeel van het universitaire leven en van de groei naar zelfstandigheid. 34 
Zelfbestuur en zelforganisatie zijn daarom centrale kenmerken in het studentenleven. De 35 
universiteit vindt dat een actief studentenleven een positieve bijdrage kan leveren aan een 36 
actief studeergedrag en een normaal studietempo. Ook in de visie van de HG, onder 37 
andere neergelegd in Focus 2010 en in Koers op Kwaliteit, het strategische plan van de HG 38 
2010-2015, wordt ervan uitgegaan dat studenten zich profileren. De HG wil dat studenten 39 
het beste uit zichzelf halen en hun talenten ontplooien. De HG investeert in 40 
studentenvoorzieningen, waaronder de ACLO. Maatschappelijke betrokkenheid en 41 
gemeenschapszin zijn wezenlijke onderdelen van de cultuur. Hierin past dat studenten van 42 
de Hanzehogeschool Groningen bestuurlijk actief zijn. Actieve studenten tonen 43 
betrokkenheid bij de hogeschool. (..) Bestuurlijke actieve studenten vertegenwoordigen de 44 
hogeschool ook in de studentensamenleving van de stad Groningen door te participeren in 45 
besturen van studentenverenigingen en -organisaties. 46 
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De RUG, de  HG en het UMCG werken als kennisinstellingen samen met de Gemeente 1 
Groningen in Het Akkoord van Groningen. De akkoordpartners hebben twee 2 
hoofddoelstellingen: Energy en Healthy Ageing. De campagne City of Talent en de 3 
ontwikkeling van het Zernike Science Park zijn uitwerkingen van dit akkoord. 4 
Studentensport sluit goed aan bij Healthy Ageing en City of Talent. Healthy Ageing 5 
veronderstelt regelmatig en goed bewegen in alle levensfasen, ook bij jong volwassenen. 6 
Lichaamsbeweging draagt daarnaast bij aan een gezond leven. City of Talent betekent dat 7 
Groningen zich manifesteert als een jonge, dynamische stad met talentvolle personen op 8 
allerlei terreinen. Daarin passen zowel intellectuele talenten die zich ook op sportief vlak 9 
ontwikkelen, als sporttalenten die hun sport combineren met een opleiding in het hoger 10 
onderwijs. 11 

1.3 Uitwerking van de missie en visie 

Het streven naar de beste sportvoorziening in het hoger onderwijs in Nederland die 12 
studenten in staat stelt om verantwoord te bewegen, heeft consequenties voor de kwaliteit 13 
en omvang van de faciliteiten, de begeleiding en het activiteitenaanbod. 14 
o De kwaliteit en omvang van de sportfaciliteiten. Gestreefd wordt naar accommodatie 15 

die geschikt is voor een veelzijdig aanbod aan sporten. De accommodatie en de 16 
materialen inspireren tot bewegen en voldoen aan hoge kwaliteits- en 17 
veiligheidseisen. Gestreefd wordt naar voldoende goede voorzieningen 18 
(accommodatie, materialen en activiteitenaanbod) om zoveel mogelijk studenten de 19 
faciliteiten te bieden waaraan zij behoefte hebben. Voor zover accommodatie niet 20 
intern beschikbaar of realiseerbaar is, wordt gebruik gemaakt van goede 21 
voorzieningen elders in de stad. 22 

o De kwaliteit en omvang van de begeleiding. Gestreefd wordt naar voldoende 23 
gekwalificeerd personeel dat in staat is om veel en gevarieerde sporten op 24 
deskundige en inspirerende wijze te begeleiden met inachtneming van de 25 
veiligheids- en gezondheidsaspecten. 26 

o Een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod. Gestreefd wordt naar een grote 27 
bekendheid van de sportvoorzieningen en een betaalbare prijs. Daarnaast wordt 28 
gestreefd een grote deelname van studenten die samen met medestudenten hun 29 
sport beoefenen. Studenten moeten kennis kunnen maken met meer dan één sport 30 
en met gevarieerde vormen van bewegen. Elke student moet op zijn eigen niveau, 31 
van beginnend sporter tot topsporter, kunnen sporten en daarbij de eigen grenzen 32 
aan de duur, de intensiteit en variatie van de fysieke inspanning kunnen verleggen en 33 
de bijkomende sociale en communicatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. De 34 
sportieve inspanningen dienen uit gezondheidsoverwegingen verantwoord te zijn. De 35 
sportbeoefening draagt bij aan bewustwording over de eigen levensstijl en 36 
gezondheid. 37 

 38 
De ACLO vervult ook een sociale functie door een voor studenten herkenbare eigen 39 
sociale omgeving te bieden, die zich onderscheidt van het sportaanbod bij 40 
burgerverenigingen en commerciële sportinstellingen. De ACLO houdt rekening met de 41 
specifieke leef- en studiegewoonten van studenten. Studenten hebben een gering 42 
inkomen, het merendeel van de studenten is kamerbewoner en studenten trekken vooral 43 
op met andere studenten. Een groot deel van de studenten verlaat de stad na afronding 44 
van de studie om elders te gaan werken. Alle studenten hebben te maken met 45 
studeergedrag dat in tentamenperioden extra intensief is. Dit betekent dat de ACLO aan 46 
studenten activiteiten aanbiedt in georganiseerd verband, betaalbaar, gevarieerd en op 47 
tijden die voor hen aantrekkelijk zijn. De studentensportverenigingen hebben hun eigen 48 
besturen waarin studenten bestuurlijke ervaring opdoen door sport- als 49 
verenigingsactiviteiten te organiseren.  50 
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2 Organisatie 1 

2.1 Organisatie en management van de ACLO en het Sportcentrum 

2.1.1 De positie van de ACLO en het Sportcentrum 2 

De RUG en de HG hebben hun sportvoorzieningen voor studenten, buiten het initiële 3 
onderwijs om, vanaf september 2000 ondergebracht in het Sportcentrum Rijksuniversiteit 4 
en Hanzehogeschool Groningen. De stichting ACLO, opgericht in 1945, is vanaf dat 5 
moment de overkoepelende studentensportorganisatie voor zowel RUG- als HG-6 
studenten. De ACLO is de koepelorganisatie van de studentensportverenigingen en 7 
bepaalt het sportaanbod voor zowel de gebonden sporters (verenigingsleden) als de 8 
ongebonden sporters. Daarnaast vertegenwoordigt de ACLO alle studentsporters bij 9 
verschillende externe partijen. Het Sportcentrum is de facilitaire organisatie voor 10 
accommodatie en personeel en probeert deze faciliteiten op een hoog niveau te houden 11 
en zo goed mogelijk in te zetten voor de studentensport. Voor zover de accommodatie 12 
van het Sportcentrum buiten de studentensport om vrij is, kan het Sportcentrum deze 13 
accommodatie aan andere klantengroepen beschikbaar stellen. 14 
 15 
De positie van de ACLO en het Sportcentrum is in mei 2000, bij het ontstaan van de 16 
sportsamenwerking tussen de RUG en de HG, vastgelegd in een Letter of Agreement 17 
tussen beide Colleges van Bestuur. Hierin is onder meer het gebruik van de 18 
sportfaciliteiten van de RUG en de HG voor de studentensport geregeld, maar ook het 19 
gebruik van de faciliteiten op het Sportcentrum op werkdagen overdag ten behoeve van 20 
het initiële onderwijs van de HG. Een aangepaste Letter of Agreement is op 1 juni 2007 21 
ingegaan vanwege de ingebruikname van het Willem Alexander Sportcentrum in februari 22 
2008 (zie bijlage 3).  23 
 24 
De ACLO huurt ook accommodatie buiten het Sportcentrum en het Willem-Alexander 25 
Sportcentrum om. Dit gebeurt vooral wanneer de accommodaties van het Sportcentrum 26 
en het Willem-Alexander Sportcentrum niet geschikt zijn voor een bepaalde tak van sport 27 
of op de gewenste uren volgeboekt zijn. De ACLO kan optreden als huurder van externe 28 
accommodatie, maar ook als bemiddelaar voor verenigingen in het geval deze externe 29 
accommodatie nodig hebben. 30 
 31 
Het ACLO-bestuursmodel onderscheidt zich van de studentensportvoorzieningen elders in 32 
het land door de grote bestuursverantwoordelijkheid van studenten en de uitgebreide 33 
verenigingsstructuur. De ACLO en het Sportcentrum zijn nauw met elkaar verweven en in 34 
sterke mate van elkaar afhankelijk. De ACLO is de representant van de sportende student. 35 
Zij geeft weer wat onder de studenten leeft en overlegt met het Sportcentrum over de 36 
wijze waarop aan deze behoeften kan worden tegemoet gekomen. 37 

2.1.2 De taak van de ACLO 38 

De ACLO heeft verschillende verantwoordelijkheden die zijn afgeleid van het Reglement 39 
Studentenbestuur uit 2000. Deze zijn uitgewerkt in onder meer de volgende (hoofd-)taken 40 
van het bestuur. 41 
- Het bepalen van het te voeren beleid ter zake van de inhoud van het sportaanbod 42 

van de sportvoorzieningen. 43 
- Het bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod.  44 
- Het bepalen van het te voeren prijsbeleid van het sportbewijs. 45 



11 
 

- Het vormen van het strategisch beleid. 1 
- Het organiseren van (landelijke) evenementen. 2 
- Het onderhouden van zakelijke relaties.  3 
- Het vertegenwoordigen van 'de studentensport in Groningen' in regionaal, nationaal 4 

en internationaal opzicht. 5 
- Het toekennen van subsidies (accommodatie- en materiaalsubsidies) en de 6 

toekenning van (begeleide en onbegeleide) uren. 7 
- Het regelmatig voeren van overleg met de directie van het Sportcentrum. 8 
- Het onderhouden van contacten met de gebruikers, zowel de besturen van de 9 

verenigingen als (de contactpersonen voor) de ongebonden sporters.  10 
- Het opstellen van de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan. 11 

2.1.3 De interne organisatie van de ACLO 12 

De ACLO kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Bij de verdeling 13 
van bestuursfuncties wordt gestreefd naar kwaliteit van de bestuursleden en wordt 14 
rekening gehouden met de verdeling van het aantal RUG- en HG-sportbewijshouders. (Zie 15 
bijlage 4). 16 
 17 
2.1.3.1  Het Dagelijks Bestuur 18 
Het DB bestaat uit zes leden, ingeschreven als student bij de RUG of HG, als bursaal bij de 19 
RUG of gebruik maken van de regeling ‘Collegegeldvrij besturen’ van de RUG. De leden 20 
van het DB worden benoemd door het AB van de ACLO. Het DB is binnen de ACLO het 21 
beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende orgaan en verantwoordelijk voor het 22 
dagelijks beleid. 23 
 24 
De zes studenten van het DB vervullen een jaar lang de volgende functies met de daarbij 25 
behorende taken. De taakverdeling tussen de leden van het DB kan per jaar op 26 
onderdelen variëren.  27 
- Voorzitter: interne leiding, externe contacten, Huishoudelijke Reglement (HR) en 28 

statuten bewaken, sportbewijsbeleid, aanvragen dispensatieleden, aanvraag 29 
bestuursbeurzen en activiteitensubsidie, lid sollicitatiecommissie DB. 30 

- Vicevoorzitter: externe contacten, studentenkampioenschappen, sponsoring, public 31 
relations, marketing. 32 

- Secretaris: erkennen verenigingen, sollicitaties DB en AB, contact en correspondentie 33 
verenigingen, coördinatie kennismakings- en evaluatiegesprekken, 34 
verenigingsondersteuning, coördinatie sector- en AB-vergaderingen, intern 35 
management, secretarieel jaarverslag, interne binding. 36 

- Penningmeester: financieel beheer, subsidies, controle financiële jaarverslagen 37 
verenigingen, ondersteuning algemeen adjunct bij urentoekenning, financiële 38 
documenten, technisch voorzitter kascommissie en USAco, lid Commissie van 39 
Toezicht Nicolaas Mulerius. 40 

- Algemeen Adjunct: monitoren sportaanbod, urenverdeling en -toekenning, steun 41 
materiaal- en accommodatiesubsidies, roosterindeling, promotie rooster, beheer 42 
MyACLO/DMS, technisch voorzitter Ongebonden Overleg, coördinatie 43 
accommodatie, Project Verenigingstrainers, motivatie- en 44 
klanttevredenheidsonderzoek, partnerverenigingen. 45 

- Intern Coördinator: werven, samenstellen en begeleiden van commissies, 46 
evenementen, werving DB en AB, ledenlijstcontrole, website en ICT. 47 

 48 
Het DB wordt ter ondersteuning van haar dagelijkse taken bijgestaan door de volgende 49 
commissies: 50 
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- de PR- & Activiteitencommissie (PRAccie): deze commissie helpt bij het organiseren 1 
van de ACLO-evenementen en draagt zorg voor een deel van de PR; 2 

- de Sportbewijscontrolecommissie (Cocie): deze commissie draagt zorg voor de 3 
controles op sportbewijzen om zwartsporters te weren; 4 

- de Galacommissie (Galacie): deze commissie organiseert het jaarlijkse ACLO-5 
sportgala waar bovendien de jaarlijkse studentensportprijzen worden uitgereikt; 6 

- de ACLO-Denktank: deze commissie vergadert zeven keer per jaar in het 7 
Ongebonden Overleg samen met de drie ongebonden AB-leden en de Algemeen 8 
Adjunct van het DB over beleidszaken binnen de ACLO en specifiek over het 9 
ongebonden pakket; zij kunnen ook onderzoek uitvoeren onder de ongebonden 10 
sporters; 11 

- de Lauwersloopcommissie (Lauwcie): deze commissie organiseert de Lauwersloop; 12 
een studenten estafetteloop van Leeuwarden naar Groningen;  13 

- de Futsalcommissie (Futsalcie): deze commissie organiseert de interne 14 
futsalcompetitie en biedt sporters de gelegenheid om futsal te spelen zonder lid te 15 
zijn van een specifieke vereniging; 16 

- de Beachcommissie (Beachcie): deze commissie organiseert de interne 17 
beachvolleybalcompetitie en biedt sporters de gelegenheid om beachvolleybal te 18 
spelen zonder lid te zijn van een specifieke vereniging; 19 

- de Kascommissie (Kasco): deze commissie ondersteunt en controleert de 20 
penningmeester van het DB, adviseert het AB bij financiële zaken en controleert de 21 
financiële jaarverslagen van de studentensportverenigingen; 22 

- de Urentoekenning- en subsidieverdeling adviescommissie (USAco): deze commissie 23 
geeft advies over de urentoekenning en de subsidieverdeling aan de algemeen 24 
adjunct en de penningmeester van het DB. 25 

Daarnaast kunnen er tijdelijke commissies zijn zoals een lustrumcommissie en een GNSK-26 
commissie. De GNSK-commissie valt onder auspiciën van SSN (Studentensport Nederland) 27 
en is verantwoordelijk voor de organisatie van het Groot Nederlands 28 
Studentenkampioenschap. 29 
 30 
2.1.3.2 Het Algemeen Bestuur 31 
Het AB is het besluitvormende orgaan van de ACLO. Het AB beslist over de 32 
beleidsvoorstellen van het DB en is daarnaast belast met de supervisie over het DB. 33 
Benoeming van de voorzitter en de overige leden van het AB geschiedt door het College 34 
van Bestuur van de RUG. Het AB heeft als taak de voorstellen van het DB zorgvuldig te 35 
toetsen aan het Meerjarenbeleidsplan, het HR, de statuten, de bestuurlijke continuïteit en 36 
de uitvoerbaarheid. Het AB neemt in ieder geval geen besluit voordat het DB in de 37 
gelegenheid is gesteld zijn opvattingen ter zake kenbaar te maken. 38 
 39 
Het AB bestaat uit de volgende elf leden: 40 
- één onafhankelijke voorzitter; 41 
- zeven sectorvertegenwoordigers die de verenigingen in de zeven verschillende 42 

sectoren vertegenwoordigen, watersporten, veldsporten, tennishalgebruikers, 43 
zaalsporten, sporthalgebruikers, buitensporten en zwembadgebruikers; 44 

- drie leden die de ongebonden sporters vertegenwoordigen. 45 
 46 
Voor alle zeven sectoren geldt dat één persoon de desbetreffende sector 47 
vertegenwoordigt in het AB. De ongebonden AB-leden peilen de mening van de 48 
ongebonden sporters. De leden van het AB zijn echter niet in eerste instantie 49 
vertegenwoordiger of belangenbehartiger van hun eigen sector of van de Denktank, maar 50 
hebben een primaire verantwoordelijkheid voor de ACLO en de studentensport in 51 
Groningen in het algemeen. De leden van het AB worden geworven met een open 52 
sollicitatie. 53 
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Om de verenigingen betrokken te houden bij het beleid vinden in de week voorafgaand 1 
aan de AB-vergadering sectorvergaderingen plaats. Hierin wordt de agenda van het AB-2 
vergadering besproken en de problematiek binnen de sectoren behandeld. De 3 
ongebonden AB-leden hebben een vooroverleg met de algemeen adjunct van het DB. 4 
De continuïteit binnen het AB is een belangrijk aandachtspunt. Door onder meer een 5 
langere zittingsduur van de AB-leden en een goede overdracht wordt geprobeerd 6 
voldoende kennis en ervaring in het AB aanwezig te laten zijn. Er wordt gestreefd dat een 7 
AB-lid twee jaar in het AB zitting neemt. Een AB-lid kan maximaal twee keer worden 8 
herbenoemd. 9 
 10 
2.1.3.3 De verenigingen 11 
De studentensportverenigingen vormen een belangrijk onderdeel van de ACLO. De ACLO 12 
is ontstaan vanuit de verenigingen en talloze nieuwe verenigingen zijn later aangesloten. 13 
Verenigingen dienen door de ACLO te worden erkend als een bij de ACLO aangesloten 14 
studentensportvereniging. Nieuwe verenigingen worden voorafgaand aan permanente 15 
erkenning voor twee of drie jaren tijdelijk erkend. 16 
In 2014 is ongeveer 50 % van de sportbewijshouders ongebonden, dat wil zeggen niet 17 
aangesloten bij een vereniging; 50 % van de ACLO-sportbewijshouders is lid van één of 18 
meerdere verenigingen. Sporten in competitieverband vindt voornamelijk plaats binnen de 19 
verenigingen. Tevens vindt de voor studentensport zo specifieke sociale omgeving vooral 20 
haar grond in de verenigingscultuur van studentensportverenigingen. Verenigingen 21 
hebben in elk geval onderling contact via de sectorvergadering. De verenigingen kennen 22 
allen een studentenbestuur dat meestal jaarlijks wisselt. Het studentenbestuur voert het 23 
beleid van de vereniging en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De jaarlijkse 24 
wisseling zorgt ervoor dat voortdurend eisen worden gesteld aan de werving van nieuwe 25 
belangstellende studenten en de overdracht aan volgende bestuurders om de continuïteit 26 
te waarborgen. Het bestaan van regelingen van de RUG en de HG ter financiële 27 
ondersteuning van studenten in verantwoordelijke posities is hierbij onontbeerlijk. 28 
 29 
Een bijzondere positie nemen de verenigingen in die tevens zijn aangesloten bij een 30 
algemene studentenvereniging (ASV). De besturen van deze verenigingen hebben zowel 31 
een relatie met de ACLO als met de betreffende ASV. Statutair is bij een aantal van deze 32 
sportverenigingen vastgelegd dat een minimum aantal leden tevens lid is van de ASV. De 33 
groei van het ledenaantal wordt hierdoor soms beperkt.  34 
 35 
Verenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies voor accommodatie en materialen, 36 
professionele trainers en andere faciliteiten. Daar tegenover staat dat de verenigingen een 37 
aantal verplichtingen hebben ten opzichte van de ACLO. Deze rechten en plichten staan 38 
beschreven in het HR en het Verenigingsdocument. 39 
 40 
2.1.3.4 Partnerverenigingen  41 
De ACLO streeft ernaar haar sportbewijshouders een zo breed mogelijk pakket aan sport 42 
aan te bieden. Het pakket bestaat uit het aanbod van de bij de ACLO aangesloten 43 
studentenverenigingen, de cursussen en de algemene uren. Daarnaast werkt de ACLO 44 
soms samen met (burger-)verenigingen om tot een zo breed mogelijk sportaanbod te 45 
komen. Deze verenigingen kunnen hiermee de status van partnervereniging krijgen. De 46 
partnervereniging organiseert elk jaar minstens één cursus voor ACLO-sportbewijshouders. 47 
In ruil daarvoor zijn er promotiemogelijkheden via onder meer de ACLO-website, 48 
Sportplaza en de sportgids. Elke partnervereniging is verplicht om een jaarlijks 49 
kennismakingsgesprek met de Algemeen Adjunct van de ACLO te voeren en eventueel 50 
een evaluatiegesprek. Deze verplichtingen staan beschreven in het HR.   51 
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2.1.3.5 De Raad van Advies 1 
De Raad van Advies (RvA) adviseert het DB gevraagd en ongevraagd bij beleidszaken. De 2 
RvA bestaat uit personen die veel weten van de ACLO of over veel bruikbare kennis 3 
beschikken op aanverwante terreinen en wordt elk jaar samengesteld op advies van het 4 
oude DB. De samenstelling van de RvA is in principe vast, maar het is ook mogelijk, 5 
afhankelijk van het te behandelen onderwerp, om bepaalde personen uit te nodigen met 6 
specifieke kennis over een onderwerp. Het aantal RvA-leden bedraagt idealiter ongeveer 7 
vijftien, waarbij er naar wordt gestreefd om zowel specialisten (op het gebied van 8 
bijvoorbeeld pr, financiën, juridische zaken, organisatiemanagement en sponsoring) als 9 
generalisten (met een achtergrond in het DB of het AB van de ACLO, Sportcentrum, RUG, 10 
HG of Gemeente Groningen) in de RvA zitting te laten nemen. De RvA is van grote waarde 11 
voor de ACLO vanwege haar diverse en kennisrijke samenstelling en de daaruit 12 
voortkomende visies. De voorzitter van het AB is als toehoorder bij de RvA-vergaderingen 13 
aanwezig. Het DB roept naar behoefte de RvA enkele keren per jaar bijeen. De leden van 14 
de RvA ontvangen daarnaast de stukken van alle AB-vergaderingen zodat zij voortdurend 15 
op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen. 16 

2.1.4  De taak van het Sportcentrum 17 

Het Sportcentrum RUG & HG wordt gevormd door het personeel van de RUG en de HG. 18 
Het Sportcentrum heeft de beschikking over materiële en personele faciliteiten. De 19 
sportaccommodatie op het Zernikecomplex wordt zo goed mogelijk beheerd en 20 
beschikbaar gesteld voor de studentensport. Het sporttechnische personeel wordt ingezet 21 
ten behoeve van het programma lichamelijke vorming en sport aan studenten. 22 
De taken van het Sportcentrum zijn afgeleid van de Sportnotitie (maart 2000) en zijn onder 23 
meer: 24 
- het beleid bepalen met betrekking tot personeel; 25 
- het beleid bepalen met betrekking tot financiële middelen; 26 
- het medebepalen van het beleid met betrekking tot accommodatie; 27 
- het bewaken van de kwaliteit met betrekking tot personeel en voorzieningen (arbo, 28 

veiligheid, scholing en onderhoud); 29 
- het verwerven van sponsorgelden ten behoeve van de voorzieningen; 30 
- de externe vertegenwoordiging; 31 
- het beheer van het Sportcentrum; 32 
- de organisatie van activiteiten, bijvoorbeeld de opstelling van het activiteitenrooster. 33 
 34 
In paragraaf 2.1.6 ‘Het overleg tussen de ACLO en het Sportcentrum’ wordt een 35 
toelichting gegeven op de afstemming van de taken tussen het Sportcentrum en de ACLO. 36 

2.1.5. De interne organisatie van het Sportcentrum 37 

De interne organisatie van het Sportcentrum is weergegeven in bijlage 6. Het 38 
Sportcentrum wordt geleid door een directeur die eindverantwoordelijk is, bijgestaan door 39 
een adjunct-directeur. Samen vormen zij de directie. De directie overlegt regelmatig met 40 
het studentbestuur en adviseert dit bestuur. Binnen de directie bestaat een taakverdeling. 41 
De directeur is verantwoordelijk voor beheer, vastgoed, financiën en beheerstechnisch 42 
personeel. De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor het sportprogramma en het 43 
sporttechnisch personeel. 44 
 45 
Het personeel van het Sportcentrum is onderverdeeld in beheerstechnisch en 46 
sporttechnisch personeel. Het beheerstechnisch personeel voert taken uit zoals het 47 
ondersteunen van de directie en het ACLO-bestuur, financiële administratie, bezetting van 48 
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de informatiebalie en het beheer van de accommodatie. De coördinatie van 1 
studententopsport, kwaliteitszorg, roostering, pr, publiciteit en evenementen gebeurt door 2 
sportdocenten. De personen die leiding geven aan deze taken (de staf) of deze 3 
coördineren (coördinatoren) stemmen regelmatig hun werkzaamheden af in het 4 
zogenaamde stafoverleg. 5 
De sportdocenten zijn ingedeeld in vakgroepen. In elke vakgroep is een kerndocent met 6 
een coördinerende en organiserende verantwoordelijkheid voor een bepaald sportgebied. 7 
De overige docenten verzorgen samen met de kerndocent de begeleiding bij het sporten. 8 
De kerndocenten overleggen regelmatig met de docenten van de vakgroep. Binnen het 9 
Sportcentrum worden de volgende elf vakgroepen onderscheiden:  10 
- voetbal; 11 
- tennis; 12 
- badminton, squash, tafeltennis en turnen; 13 
- vechtsporten; 14 
- hockey; 15 
- volleybal; 16 
- basketbal, handbal en korfbal; 17 
- conditie en fitness; 18 
- bewegen op muziek en dans; 19 
- zwemmen; 20 
- overige sporten. 21 
Kerndocenten stemmen hun werkzaamheden af met de directie in een periodiek 22 
kerndocentenoverleg. 23 

2.1.6 Het overleg tussen de ACLO en het Sportcentrum 24 

De relatie tussen de ACLO en het Sportcentrum is in de meest strikte zin een formele 25 
huurder-verhuurder verhouding. Deze is in zoverre werkzaam dat de ACLO een 26 
huurovereenkomst met een afgesproken tarief heeft met het Sportcentrum. Op basis 27 
hiervan stelt het Sportcentrum accommodatie en begeleiding aan de ACLO beschikbaar. 28 
De ACLO wijst deze voorzieningen vervolgens toe aan haar verenigingen en ongebonden 29 
sporters. 30 
Omdat de ACLO de grootste afnemer is van de faciliteiten van het Sportcentrum en omdat 31 
het Sportcentrum zijn bestaansrecht ook ontleent aan de studentensport, is de relatie in de 32 
praktijk veel meer dan een formele verhouding. De ACLO en het Sportcentrum zijn in feite 33 
partners bij het realiseren van de beste sportvoorziening voor studenten in het hoger 34 
onderwijs. Beide zijn gebaat bij een goede samenwerking om deze missie te realiseren. De 35 
ACLO is daarbij de belangenbehartiger van studenten. Ze geeft de behoeften van 36 
studenten weer en brengt deze over aan het Sportcentrum. In die zin is de ACLO bepalend 37 
voor het sportbeleid voor studenten. Het Sportcentrum faciliteert de studentensport, 38 
probeert te voldoen aan de behoefte van de student, maar geeft daarbij ook de 39 
beperkingen aan en wijst op alternatieven. Beperkingen zijn bijvoorbeeld veiligheid, 40 
financiën en beschikbare ruimte. Het Sportcentrum adviseert en ondersteunt niet alleen 41 
het DB van de ACLO maar ook de besturen van verenigingen, bijvoorbeeld ten aanzien 42 
van clubhuizen, personele inzet, roosters en de sportbeoefening. 43 
 44 
De verbondenheid tussen de ACLO en het Sportcentrum komt tot uitdrukking in 45 
overleggen en contacten op allerlei niveaus, zowel formeel als informeel. 46 
De formele overleggen van het Sportcentrum waaraan een lid van het DB van de ACLO 47 
deelneemt, zijn: 48 
- het wekelijks directieoverleg van het Sportcentrum, waarbij de voorzitter en de 49 

vicevoorzitter van het DB aanwezig zijn; 50 
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- het wekelijks overleg tussen de algemeen adjunct van het DB en de adjunct-1 
directeur; 2 

- het wekelijks overleg tussen de penningmeester van de ACLO en financieel 3 
medewerkers van het Sportcentrum; 4 

- het driewekelijks stafoverleg van het Sportcentrum in het bijzijn van de voorzitter van 5 
het DB; 6 

- het tweemaandelijks kerndocentenoverleg in aanwezigheid van de algemeen adjunct 7 
van het DB;  8 

- het maandelijks portiersoverleg waarbij de penningmeester en de secretaris van het 9 
DB aanwezig zijn. 10 

De overleggen hebben zowel een wederzijds informatieve als een opiniërende functie. 11 
De directeur van het Sportcentrum is daarnaast als toehoorder aanwezig bij de AB-12 
vergaderingen van de ACLO. 13 

2.2 De (externe) beslissingsstructuur 

2.2.1 De instellingen: RUG en HG 14 

De externe beslissingsstructuur voor de studentensport wordt bepaald door de organisatie 15 
van de beide moederinstellingen, de RUG en de HG (zie bijlage 3). De RUG en de HG 16 
stellen de accommodatie van het Sportcentrum en het Willem Alexander Sportcentrum 17 
beschikbaar en verstrekken jaarlijks in hun begroting middelen voor de exploitatie van 18 
deze accommodaties en voor het personeel van het Sportcentrum. De ACLO krijgt 19 
bovendien een toewijzing uit het budget van de RUG voor de universitaire 20 
studentenvoorzieningen. In de Letter of Agreement (LofA) van 1 juni 2007 hebben de 21 
instellingen zich verplicht om gedurende een onbepaalde tijd van de sportsamenwerking 22 
deze bijdragen op peil te houden. 23 
 24 
De bestuurlijke beslissingen worden genomen door de Colleges van Bestuur van beide 25 
instellingen. De contacten van het Sportcentrum met beide instellingen lopen via de 26 
hoofden van de afdeling Onderwijs & Studenten van de RUG en de afdeling 27 
Studentenzaken van de HG. Voor de ACLO zijn deze afdelingen ook het meest directe 28 
aanspreekpunt. 29 
Beide instellingen hebben een centraal medezeggenschapsorgaan, respectievelijk de 30 
Universiteitsraad (UR) en de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Deze organen 31 
hebben instemmingsrecht over de beslissingen van de Colleges van Bestuur over de 32 
gezamenlijke voorzieningen voor de studentensport. 33 
De ACLO onderhoudt contacten met vooral de studentenfracties in beide organen en met 34 
de student-assessor van het College van Bestuur van de RUG. 35 

2.2.2  CUOS 36 

Het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS) is binnen de RUG 37 
het overkoepelend orgaan voor het faciliteren van studentenorganisaties. Het CUOS 38 
adviseert het College van Bestuur over het RUG-beleid op dit gebied en verstrekt 39 
subsidies en huisvesting aan studentenorganisaties. Daarnaast adviseert zij het College van 40 
Bestuur over de opname van studentenorganisaties in de Regeling Profileringsfonds voor 41 
de toekenning van het aantal bestuursbeursmaanden. 42 
De ACLO ontvangt van het CUOS een vaste jaarlijkse subsidie. Het CUOS houdt toezicht 43 
via de jaarstukken en is toehoorder bij de AB-vergaderingen. 44 
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2.3 De klanten van de ACLO en het Sportcentrum 

2.3.1 De klanten van de ACLO 1 

In 2014 bediende de ACLO bijna 19.000 sporters. De primaire doelgroep van het 2 
Sportcentrum en de ACLO - de studenten van de RUG en de HG – hadden hierin een 3 
aandeel van bijna 90 %. De sporters zijn onder te verdelen in gebonden sporters 4 
(verenigingssporters) en ongebonden sporters. Naast 19.000 studenten, kunnen ook SPR-5 
leden sporten bij de ACLO (zie 2.3.2.1. SPR). In het studiejaar 2013-2014 waren ruim 2.000 6 
personeelsleden van de RUG en de HG bij SPR aangesloten. 7 
 8 
Naast studenten van de RUG en de HG en de SPR-leden kunnen andere personen in 9 
beperkte mate een ACLO-sportbewijs aanschaffen. Studenten die niet studeren aan de 10 
RUG of de HG kunnen onder speciale voorwaarden een ACLO-sportbewijs aanschaffen. 11 
Deze studenten betalen het laagtarief op voorwaarde dat hun onderwijsinstelling het 12 
verschil tussen de kostprijs en het laagtarief per student bijbetaalt.  13 
Verder zijn er oud-studenten die het hoogtarief voor het sportbewijs betalen. Dit zijn 14 
voornamelijk afgestudeerden van de RUG en de HG, personen die van grote waarde zijn 15 
voor een vereniging en de zogenaamde houders van een dispensatiekaart. Alumni van de 16 
RUG en de HG mogen de eerste drie jaar na het afstuderen nog een ACLO-sportbewijs 17 
aanschaffen, terwijl gestopte studenten het ACLO-sportbewijs kunnen afnemen één jaar 18 
nadat zij hun studie hebben verlaten. Om te voorkomen dat de primaire doelgroep van de 19 
ACLO zal lijden onder de toelating van andere partijen, streeft de ACLO naar een strikte 20 
navolging van het doelgroepenbeleid uiteengezet in het Sportbewijsbeleid van de ACLO.  21 

2.3.2 De klanten van het Sportcentrum 22 

Het Sportcentrum heeft, naast de ACLO, enkele andere vaststaande klantengroepen 23 
waarvoor de doelstelling, het aanbieden van een kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig 24 
programma op het gebied van lichamelijke vorming en sport, geldt. Dit betreft in elk geval 25 
de SPR (Sportvereniging Personeel Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool). Daarnaast kan 26 
het Sportcentrum accommodatie beschikbaar stellen in volgorde van prioriteit aan de 27 
volgende doelgroepen: 28 
o de HG voor wat betreft een deel van het initiële (bewegings-) onderwijs; 29 
o studenten- en personeelsorganisaties van de RUG en de HG die niet bij de ACLO en 30 

de SPR zijn aangesloten, zoals afdelingen, faculteiten, schools, instituten en 31 
studentenverenigingen; 32 

o derden, in het geval capaciteit - voornamelijk overdag - niet wordt benut door 33 
bovenstaande klantengroepen, kan het Sportcentrum accommodatie verhuren aan 34 
derden en daarmee inkomsten genereren. 35 

 36 
2.3.2.1 SPR 37 
De ACLO en het Sportcentrum leveren beide een bijdrage aan de sportieve 38 
recreatiemogelijkheden voor personeel van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. 39 
Sportbeoefening draagt bij aan het welbevinden in de werksituatie en aan een gevoel van 40 
'corporate identity' en wordt daarom opgevat als één van de secundaire 41 
arbeidsvoorwaarden. De SPR, van oudsher de vereniging voor personeel van de RUG, staat 42 
sinds 2001 open voor personeelsleden van beide instellingen. Het bestuur van de SPR 43 
verzorgt haar eigen pr en voorlichting, behoeftepeilingen, ledenadministratie en 44 
contributie-inning. 45 
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Sinds 1 september 2012 bestaat er een contractuele overeenkomst tussen de ACLO en de 1 
SPR, die SPR-leden toegang biedt tot het passe-partoutsysteem, de algemene uren en de 2 
cursus na-inschrijving. 3 
De ACLO streeft naar continuering van deze samenwerking, waarbij zij onafhankelijk van 4 
de SPR kan opereren. De samenwerking wordt maandelijks geëvalueerd met de SPR. Aan 5 
de hand van deze evaluatiemomenten wordt besloten of aanpassingen nodig zijn. Volgens 6 
het contract wordt jaarlijks in mei besloten of de overeenkomst wordt gecontinueerd in het 7 
volgende studiejaar. 8 
 9 
2.3.2.2 Initieel onderwijs HG 10 
In de herziene Letter of Agreement ten behoeve van de sportsamenwerking, die in juni 11 
2007 is ingegaan (zie bijlage 3), is overeengekomen dat de HG recht heeft op 60 % van het 12 
daggebruik van de accommodatie van het Sportcentrum op het Zernikecomplex ten 13 
behoeve van het initiële bewegingsonderwijs. Uitzondering hierop zijn 14 
accommodatieonderdelen die door het Sportcentrum na de door de HG bekostigde 15 
aanleg van de HG-hal zijn gefinancierd (zoals de tennis- en squashaccommodatie). De HG 16 
gebruikt deze accommodatie voor het bewegingsonderwijs voor zover dat deel uitmaakt 17 
van een opleiding en in tentamenperiodes voor tentamengebruik. 18 
 19 
2.3.2.3 Afdelingen, faculteiten en studentenverenigingen 20 
Naast de sporters in georganiseerd verband (de ACLO en SPR) heeft het Sportcentrum 21 
ook als taak faciliterend op te treden voor aan de RUG en de HG verbonden afdelingen en 22 
belangengroepen en voor individuele studenten en personeelsleden. In al deze gevallen 23 
stelt het Sportcentrum als een soort servicecentrum accommodatie en materiaal 24 
beschikbaar en berekent het gebruik daarvan door aan de afnemers. Mogelijke gebruikers 25 
zijn: 26 
- de KEI, ESN en andere introductiecommissies, 27 
- onderwijsbureaus (ten behoeve van tentamens), 28 
- personeelsverenigingen, 29 
- veiligheidsdiensten, 30 
- Hanzeservice, 31 
- faculteitsverenigingen en gezelligheidsverenigingen. 32 
 33 
2.3.2.4 Derden 34 
Incidentele verhuur van accommodatie van het Sportcentrum aan derden is alleen mogelijk 35 
als dit niet ten koste gaat van de primaire taken: studentensport en initieel onderwijs. 36 
Verhuur aan derden gebeurt tegen tarieven die marktgericht en in elk geval op het niveau 37 
van de gemeentelijke tarieven zijn. Verhuur aan derden heeft niet uitsluitend financiële, 38 
maar ook synergetische effecten, zoals het uitwisselen van personeel, accommodatie en 39 
het creëren van stageplaatsen. 40 
In tentamenperioden vorderen de RUG en de HG zaalruimte van het Sportcentrum ten 41 
behoeve van tentamens. Dit gebruik valt buiten de doelstellingen van het Sportcentrum. 42 
Geprobeerd wordt om sportruimten zo beperkt mogelijk te gebruiken voor tentamens en 43 
naar een vorm van compensatie voor sporters als dergelijk gebruik onvermijdelijk blijkt.  44 



19 
 

3 Beleid en Strategie 1 

3.1 Ontwikkelingen 

3.1.1 Ontwikkeling aantallen studenten RUG en HG 2 

Naar verwachting zal de groei van het totaal aantal studenten zich in de komende jaren 3 
voortzetten. Tegenover een stabilisering van het aantal 17- en 18-jarigen in het Noorden, 4 
staat een verwachte toename van de deelname van jongeren aan het hoger onderwijs. 5 
Meerjarenprognoses van de RUG en de HG houden rekening met een totaal van zeker 6 
58.000 studenten (30.000 aan de RUG en 28.000 aan de HG) in de komende vijf jaar. 7 
Het overheidsbeleid is een onzekere factor in de groei. Het kabinet is van plan om de 8 
studiefinanciering om te zetten in een sociaal leenstelsel en om het reizen met de ov-kaart 9 
aan te passen. Het is nog niet bekend of en wanneer deze maatregelen doorgaan. 10 
Evenmin is duidelijk wat de consequenties zullen zijn voor het aantal studenten. De 11 
algemene trend is een stijging van de studentenaantallen door een hogere instroom in het 12 
hoger onderwijs; deze trend kan tijdelijk worden onderbroken door overheidsmaatregelen 13 
zoals de langstudeerboete in 2012 en wijzigingen in de studiefinanciering in de toekomst. 14 
Door groei van het aantal studenten bij beide instellingen zal bij een gelijkblijvende 15 
participatiegraad van de bij de ACLO sportende RUG- en HG-studenten het totaal aantal 16 
sportende studenten groeien. 17 
Naast studenten sporten ook personeelsleden bij het Sportcentrum. De verwachting is dat 18 
het aantal personeelsleden niet sterk zal groeien. Het aantal personeelsleden dat sport kan 19 
nog wel groeien; de laatste jaren was er al een grote stijging van het aantal SPR-leden. Het 20 
totaal aantal sportbewijshouders zal ook hierdoor verder stijgen. 21 

3.1.2 Meer internationale studenten 22 

Naast een handhaving van het marktaandeel van RUG en HG onder Nederlandse 23 
studenten, wordt in de komende periode een toename verwacht van het aantal 24 
internationale studenten. Deze ontwikkeling is in volle gang: de RUG heeft al meer dan 25 
3.000 internationale bachelor of masterstudenten en op jaarbasis zo’n 1200 exchange 26 
studenten. Daarnaast zijn er nog honderden bursalen die aan de RUG of het UMCG een 27 
PhD willen behalen. Ook de HG telt zo’n 2.000 internationale studenten in de 28 
bachelorfase, waarvan het merendeel afkomstig is uit Duitsland, en enkele honderden 29 
uitwisselingsstudenten. 30 
De ambities van de instellingen zijn een verdere groei van de internationale instroom. Bij 31 
de RUG wordt gestreefd naar 5.000 reguliere internationale studenten in 2015; van de HG 32 
is geen aantal bekend. Bij beide instellingen komt dit voort uit zowel een mondialisering 33 
van de hoger onderwijsmarkt als een toenemende internationalisering van de 34 
arbeidsmarkt. Bij de RUG is het tevens onderdeel van het instellingsbeleid om tot de beste 35 
100 universiteiten ter wereld te behoren. Daartoe is het aantal Engelstalige bachelor- en 36 
masteropleidingen uitgebreid. 37 
De toename van het aantal internationale studenten zal ook betekenen dat de 38 
communicatie met studenten steeds vaker in het Engels zal plaats vinden. Ook komt er 39 
meer aandacht voor de integratie van Nederlandse en internationale studenten. Bij de 40 
RUG wordt daartoe gefocust op een project The International Classroom.  41 
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3.1.3 Kortere studieduur en versnelde uitstroom 1 

Zowel de RUG als de HG zitten momenteel in een proces van verhoging van de aantallen 2 
gediplomeerden en een verkorting van hun gemiddelde studieduur. Bij de RUG is dit al 3 
ingezet door de introductie van het bindend studieadvies en de prestatieafspraak met de 4 
minister dat het aantal studenten dat binnen vier jaar de bachelor haalt drastisch 5 
toeneemt. Bij de HG speelt dit door kortere trajecten aan te bieden voor vwo-instromers 6 
en tegelijkertijd de mbo-instroom beter te reguleren. Vanuit het oogpunt van studenten is 7 
een kortere studieduur wenselijk om sneller in te treden op de arbeidsmarkt en een minder 8 
hoge studieschuld op te bouwen. Het doorstroomtraject van hbo-bachelor naar wo-master 9 
zal in de toekomst eveneens sneller worden afgelegd. 10 
Bij de RUG speelt daarnaast dat het behalen van het bachelordiploma in toenemende 11 
mate een uitstroommoment wordt: de bachelor gaat elders door met een master. Daar 12 
tegenover staat ook een groeiende instroom van nieuwe masterstudenten; deze instroom 13 
bestaat in veel grotere mate dan de bachelor instroom uit internationale studenten. 14 
De kortere gemiddelde verblijfsduur zwakt de groei van het absolute aantal studenten 15 
door een hogere instroom iets af. Deze ontwikkeling heeft als consequentie dat het aantal 16 
jaren dat een student bij de ACLO en bij ACLO-verenigingen sport korter zal worden. 17 
Een neveneffect van bovenstaande is ook een verandering in de bestuurlijke 18 
nevenactiviteiten van studenten. De behoefte aan het opdoen van bestuurlijke ervaring zal 19 
onverkort blijven bestaan, maar dit zal een betere planning vergen. Bovendien zal het 20 
gemiddelde ervaringsniveau bij aanvang van een bestuursfunctie minder worden waardoor 21 
er meer aandacht nodig is voor overdracht en ondersteuning. 22 

3.1.4 Gezonde maatschappij 23 

In de moderne maatschappij neemt gezondheid een steeds grotere plaats in. De jongere 24 
generaties hebben een langere levensverwachting. Een gezond leven met goede voeding 25 
en voldoende beweging dragen daaraan bij. Met een langer leven komt er ook meer 26 
aandacht voor de kwaliteit van leven. De overheid probeert door middel van campagnes 27 
en projecten iedereen zo gezond mogelijk te laten leven. Sporten is een belangrijk 28 
onderdeel van deze campagnes en projecten. De RUG, de HG, het UMCG en de 29 
Gemeente Groningen werken op lokaal niveau samen in het project ‘Healthy Ageing’. 30 
Voor de ACLO en het Sportcentrum betekent dit allereerst de taak om studenten 31 
verantwoord te laten bewegen. Daarbij is het ook een taak de rol van sport en bewegen 32 
voor een goede gezondheid te benadrukken. Een goede fysieke conditie is ook van belang 33 
voor de personeelsleden van de RUG en de HG. De SPR is op dit moment betrokken bij 34 
het Balans-project voor personeelsleden; succesvolle onderdelen uit het Balans-35 
programma kunnen een vervolg krijgen in cursussen bij het Sportcentrum.  36 
Ook buiten de studentensport om is er meer aandacht voor gezondheid en sport. De 37 
fitnesssector heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige dienstverlenende bedrijfstak op het 38 
gebied van sport, bewegen en gezondheid. Ook de verzekeringsmaatschappijen leggen 39 
steeds meer het verband tussen beweging en gezondheid. De fitnesscentra in Groningen 40 
proberen studenten te lokken met aantrekkelijke aanbiedingen. Fitnesscentra en 41 
sportscholen vormen daarmee, naast de burgersportverenigingen, een alternatief voor 42 
sporten bij de ACLO en het Sportcentrum. Ten opzichte van deze alternatieven kan de 43 
ACLO zich aan studenten profileren met haar unieke kenmerken: het brede sportaanbod, 44 
de lage prijs en de unieke sociale context. 45 

3.1.5 Het landelijk en gemeentelijk sportbeleid 46 

Sport wordt maatschappelijk een steeds belangrijkere sector. Sportieve carrières vergen 47 
steeds meer een voltijdse professionele aanpak. 48 
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NOC*NSF heeft een speerpuntenbeleid ontwikkeld voor topsport. Hierin nemen nationale 1 
en regionale trainingscentra een belangrijke plaats in. Verder heeft NOC*NSF met veel 2 
universiteiten en hogescholen het zogenaamde FLOT-actieplan (FLexibel Onderwijs en 3 
Topsport) ondertekend waardoor topsport en studie in de toekomst beter kunnen worden 4 
gecombineerd. De RUG en de HG voldoen al aan de normen in deze overeenkomst. 5 
De Gemeente Groningen heeft in 2014 een Topsportnota aangenomen. Hierin staat de 6 
ontwikkeling van sporttalenten centraal. Door diverse Regionale Trainings Centra (RTC’s) 7 
te ontwikkelen in samenwerking met de sportbonden en de onderwijsinstellingen in het 8 
secundair en hoger onderwijs hoopt de Gemeente bij te dragen aan deze 9 
talentontwikkeling. De focus op talentontwikkeling sluit ook goed aan op de 10 
samenwerking tussen Gemeente, RUG, HG en UMCG om Groningen te promoten als City 11 
of Talent. 12 
De Colleges van Bestuur van de RUG en de HG hebben gezamenlijk afgesproken om in 13 
2014 en 2015 de studententopsportteams meer te gaan ondersteunen.  14 

3.1.6 Groeisporten 15 

Uit de laatste gepubliceerde cijfers van de NOC*NSF blijkt dat het aantal sportbeoefenaars 16 
bij diverse takken van sport flink groeit. Dit betreft met name hockey, voetbal en golf. Het 17 
aantal voetballende vrouwen is fors gestegen; bij hockey groeit voornamelijk het aantal 18 
jeugdleden. Een deel van deze jongeren wordt over een paar jaar student en zijn dus 19 
potentieel sportbewijshouder. 20 
Deze groei is ook terug te zien bij de studentensportverenigingen van de ACLO. De 21 
ontwikkeling van de ledenaantallen bij de verenigingen wordt soms echter beperkt door 22 
de beschikbare accommodatie en/of het eigen verenigingsbeleid. De 23 
studentensportverenigingen met de meeste groei in de laatste vijf jaren zijn A.S.G.R. Gyas 24 
(roeien), G.S.F.V. Drs. Vijfje (zaalvoetbal), G.S.K.V. Released (kitesurfen) en Deltaserat 25 
(mixed martial arts). 26 
In het vorige beleidsplan is al geanticipeerd op de groei van enkele sporten en er hebben 27 
al enkele aanpassingen in de accommodatie plaats gevonden of deze staan nog gepland 28 
(zie bijlage 1).  29 

3.1.7 Studentenleven 30 

Studenten die op kamers in de stad Groningen wonen, sporten vaker bij de ACLO dan 31 
studenten die nog bij hun ouders wonen. Internationale studenten zijn bijna allemaal 32 
kamerbewoners. De vraag is of er voor de stijgende aantallen studenten voldoende 33 
woonruimte in de stad is. Voor Nederlandse studenten is er op korte termijn alleen extra 34 
woonruimte op de particuliere kamermarkt. Veel nieuwbouwplannen van corporaties zijn 35 
vertraagd of afgelast vanwege het kabinetsbeleid voor corporaties. De verwachting is dat 36 
in de loop van de planperiode wel enkele grootschalige nieuwe projecten gerealiseerd 37 
zullen worden, vooral in de noordelijke stadswijken. Dit zal een positief effect hebben op 38 
het aantal studenten dat bij de ACLO sport. 39 
Maatregelen als de afschaffing van basisbeurs in de studiefinanciering en de aanpassing 40 
van de ov-kaart voor studerenden zullen effecten hebben op het aantal studenten en op 41 
hun woon- en studiegedrag. Die effecten zijn nog moeilijk te voorspellen: komt er meer 42 
kamerbewoning in de stad, zal de groei van het aantal studenten stagneren, zullen 43 
studenten meer bijbaantjes naast de studie nemen of juist sneller willen afstuderen?  44 
Binnen het onderwijs nemen de mogelijkheden tot digitalisering toe. Het beleid van de 45 
RUG en de HG is om het eigen karakter van het onderwijs, met veel contacturen en 46 
interactie, te blijven benadrukken. De unieke sfeer van de stad Groningen blijft een 47 
belangrijke aantrekkingskracht voor studenten. 48 
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Communicatie tussen en met studenten verloopt steeds meer op een digitale manier. 1 
Naast papieren hulpmiddelen zoals een sportgids en posters dienen studenten steeds 2 
meer benaderd te worden via de social media. Deze media zijn aan snelle veranderingen 3 
onderhevig. De tendens is dat de student steeds meer op de eigen mobiele telefoon alle 4 
relevante informatie ontvangt of kan verkrijgen. Een goed functionerende app is daarbij 5 
voor de ACLO onontbeerlijk. 6 
De RUG kent vanaf ’14-’15 het University College Groningen (UCG). Deze zal in de 7 
toekomst worden gesitueerd op een deel van het CiBoGa-terrein. De verwachting is dat 8 
het UCG een aantrekkende rol zal vervullen en dat deze locatie zich zal ontwikkelen tot 9 
een soort city campus waarin ook plaats is voor andere voorzieningen voor studenten, 10 
waaronder sport en cultuur. 11 

3.2 Doelstellingen ACLO en Sportcentrum 2014-2019 

3.2.1 Kwaliteit van voorzieningen en dienstverlening 12 

De ACLO en het Sportcentrum willen de kwaliteit van hun aanbod en de dienstverlening 13 
minimaal handhaven en waar mogelijk verhogen om tegemoet te komen aan de wensen 14 
van de studenten en personeelsleden. Een hogere kwaliteit en betere dienstverlening kan 15 
worden bereikt door: 16 
- realisatie van een sportaccommodatie in de binnenstad (zie 3.2.2); 17 
- meer sportaccommodatie in het Sportcentrum, waarbij afzonderlijke ruimten een 18 

specifiekere functie krijgen; 19 
- meer kleed- en doucheruimten en periodieke opknapbeurten van de bestaande 20 

ruimten, 21 
- betere afstemming van de omvang van lesgroepen op de capaciteit van de 22 

zaalruimte (met name bij algemene uren); 23 
- handhaving van het expertiseniveau van de sportleiders en professionele begeleiding 24 

van de verenigingstrainers; 25 
- een betere verbinding van de breedtesport voor studenten en personeel met zowel 26 

gezondheidsaspecten en Healthy Ageing, als met studententopsport (zie 3.2.6 en 27 
3.2.7); 28 

- goede informatievoorziening voor zowel de gebruikers van het sportaanbod als de 29 
docenten en de directie van het Sportcentrum, het DB van de ACLO en de 30 
verenigingsbesturen; het DMS-systeem wordt daarbij gebruikt om zowel de sporters 31 
actuele en adequate informatie te bieden, als om managementinformatie te 32 
verkrijgen voor beleidskeuzes. 33 

3.2.2 Groei aantal sportbewijshouders  34 

De ACLO en het Sportcentrum willen dat de participatie van RUG- en HG-studenten 35 
toeneemt. Het doel is om zoveel mogelijk studenten te laten bewegen. Door een 36 
aantrekkelijker sportaanbod en betere dienstverlening (bij realisatie van de andere 37 
doelstellingen uit dit plan) verwachten de ACLO en het Sportcentrum een stijging van de 38 
participatie te kunnen realiseren. In het najaar 2013 hadden de RUG en de HG 53.683 39 
studenten. Elke procent extra van de studentenpopulatie dat sport, betekent al ruim 500 40 
sportbewijshouders meer. 41 
Daarnaast zal het aantal sportbewijshouders groeien op grond van een stijging van de 42 
studentenaantallen. Bij een groei van het aantal studenten van de instellingen, zal het 43 
aantal sportbewijshouders evenredig stijgen ten opzichte van het totaal aantal  44 
sportbewijshouders in 2013-2014. De instellingen houden rekening met een groei naar 45 
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58.000 studenten in totaal. Dit is een stijging met 8 % in vijf jaar. Een evenredige stijging 1 
van het aantal sportbewijshouders komt neer op 1.500 sporters extra. 2 
Naast de 19.000 ACLO-sportbewijshouders zijn er personeelsleden die via de SPR gebruik 3 
maken van de sportvoorzieningen. Ook bij personeelsleden kan het aantal sporters 4 
toenemen als gevolg van een beter aanbod en dienstverlening.  5 
 6 
Voor het jaar 2019 wordt op basis van bovenstaande gestreefd naar 21.000 studenten en 7 
2.000 personeelsleden die sporten bij de ACLO en het Sportcentrum. Dit is een totale 8 
groei in vijf jaar van ongeveer 10 %. 9 
Om bij een groei van het aantal sportbewijshouders de huidige kwaliteit te handhaven, 10 
zullen zowel de omvang van de accommodatie als het aantal fte sporttechnische 11 
begeleiding dienen mee te groeien (zie 3.2.3 en 3.2.4). 12 
De groei van het aantal sportbewijshouders zal zich waarschijnlijk niet gelijkmatig 13 
voltrekken. De ACLO zal binnen het totaal aan sportbewijshouders vooral aandacht 14 
besteden aan het aandeel van internationale studenten, het aandeel van HG-studenten en 15 
aan de verhouding ongebonden en gebonden (verenigings-) sporters. 16 

3.2.3 Uitbreiding accommodatie, ook in de binnenstad 17 

Door de groei van het aantal sportbewijshouders is meer accommodatie nodig. Uit het 18 
Motivatieonderzoek is gebleken dat de afstand tot de Zernikecampus voor een deel van 19 
de studenten (17 – 22 %) een obstakel voor de aanschaf van een sportbewijs is en voor een 20 
ander deel (15 – 20 %) een obstakel is om intensief van het sportbewijs gebruik te maken. 21 
Uitbreiding van de accommodatie met een locatie in de binnenstad heeft daarom de 22 
voorkeur. Uit het oogpunt van het beheer is samenwerking met andere partijen hierbij 23 
noodzakelijk. Op korte termijn zijn er mogelijkheden voor extra sportruimte in de 24 
binnenstad in samenwerking met het UCG. Op de middellange termijn wil het 25 
Sportcentrum extra accommodatie realiseren in samenwerking met Usva/USCC, eveneens 26 
in de nabijheid van het UCG; hierover moet door het College van Bestuur van de RUG nog 27 
een definitieve beslissing worden genomen. Het Sportcentrum en de ACLO zullen in 28 
onderling overleg bepalen welk sportaanbod op de binnenstadlocatie(s) wordt 29 
gerealiseerd. 30 
 31 
Uitbreiding met een accommodatie in de binnenstad zal mogelijk op korte termijn een 32 
ontlasting van de accommodatie op het Sportcentrum inhouden. Ook kan het een nieuwe 33 
doelgroep onder studenten aanspreken Bij continue groei komen opnieuw de grenzen van 34 
de capaciteit van het Sportcentrum in zicht. Op dit moment is er krapte bij de algemene 35 
uren, de kleinere zaalsporten en de kleed- en doucheruimten. Tegelijkertijd vindt er een 36 
ontwikkeling plaats naar meer functiespecifieke ruimten. Van oorsprong kende het 37 
Sportcentrum vooral multifunctionele sportruimten. Doordat de totale capaciteit aan 38 
ruimten is toegenomen, is het mogelijk om bepaalde ruimten alleen voor bepaalde takken 39 
van sporten te bestemmen. Om deze reden kan bij toekomstige uitbreiding van de 40 
capaciteit ook worden ingezet op zaalruimten met een lager plafond. Dit is makkelijker te 41 
realiseren. Door uitbreiding van de accommodatie met kleinere, voor specifieke sporten 42 
geschikte zalen en door verbouw van bestaande zalen, kunnen de grotere zalen meer 43 
ontlast worden en zal er daardoor ook meer gelegenheid komen voor de grotere 44 
zaalsporten. 45 
 46 
Het aantal kleed- en doucheruimten is al lange tijd constant gebleven, terwijl het aantal 47 
gebruikers sterk is toegenomen. Ook op grond van de normen van nationale sportbonden 48 
is er een tekort aan kleed- en doucheruimte. Tegelijk met de realisatie van extra zalen 49 
dienen ook de kleed- en douchruimten te worden uitgebreid. 50 
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Bij enkele specifieke sporten is er onvoldoende geschikte accommodatie. Beachsporten 1 
zijn steeds meer in trek bij studenten. Op dit moment is er een beachvolleybalveld buiten 2 
dat alleen in de zomermaanden kan worden gebruikt. Voor beachsporten tijdens andere 3 
maanden wordt  nu zaalruimte bijgehuurd. Een blaashal, mits financieel realiseerbaar, biedt 4 
de mogelijkheid om gedurende het gehele jaar beachsporten te beoefenen. De golfafslag 5 
in Meerstad zal binnenkort verdwijnen. Om de golfende studenten goed op te vangen, kan 6 
de huidige golfafslag bij het Sportcentrum worden verbeterd. Een alternatief is om voor de 7 
golfers uren te reserveren op een nabijgelegen (evt. nog te ontwikkelen) particuliere 8 
golfbaan. 9 
 10 
Samengevat zijn de plannen: 11 
a) ingebruikname van een locatie in de binnenstad, gevolgd door uitbreiding met 12 

multifunctionele ruimten in samenwerking met Usva/USCC, 13 
b) uitbreiding kleine zaalruimten Sportcentrum voor meer functiespecifiek gebruik, 14 

zowel door verbouw als door nieuwe bouw, 15 
c) uitbreiding van het aantal kleed- en doucheruimte, incl. toiletvoorzieningen. 16 
De realisatie van bovenstaande zal in sterke mate afhankelijk zijn van de kosten en de 17 
mogelijkheden tot financiering. 18 

3.2.4 Uitbreiding personeelsformatie sporttechnische begeleiding 19 

Parallel aan de groei van het aantal sportbewijshouders dient ook het aantal sportleiders te 20 
groeien. Uitgangspunt is 1,5 uur begeleid sporten per student per week. Dit betekent dat 21 
bij een groei met 10 % ook het aantal fte sporttechnisch personeel met 10 % dient te 22 
groeien. 23 
Het totale aantal fte is nu niet toereikend om de 1,5 uur begeleid sporten per 24 
sportbewijshouder te realiseren. In de praktijk zijn er ook veel verenigingstrainers. Het 25 
streven blijft dat het totaal aantal begeleide uren, hetzij door sportleiders, hetzij door 26 
verenigingstrainers, op 1,5 uur per sportbewijshouder uitkomt en dat daarin het aandeel 27 
van door sportleiders begeleide uren niet afneemt. 28 
De kwaliteiten van de sportleiders moeten zodanig zijn dat alle takken van sporten, ook de 29 
nieuwe, opkomende sporten, op een hoog trainingsniveau kunnen worden aangeboden. 30 
 31 
Samengevat: 32 
a) bij een (geleidelijke) groei van 10 % van het aantal sportbewijshouders wordt de 33 

omvang van het sporttechnisch personeel dat nu 23 fte is, ook met 10 % uitgebreid, 34 
dit is afgerond 2 fte.  35 

b) continuering van het project verenigingstrainers met meer aandacht voor de kwaliteit 36 
van de begeleiding; de totale omvang van de begeleiding door sportleiders van het 37 
Sportcentrum en de verenigingstrainers moet uitkomen op 1,5 uur begeleid sporten 38 
per sportbewijshouder per week. 39 

3.2.5 Communicatie en uitstraling 40 

De hedendaagse student wil de actuele informatie voortdurend binnen handbereik 41 
hebben. De huidige communicatiemiddelen maken dit ook mogelijk. Tegelijk biedt dit de 42 
ACLO de gelegenheid om beter met haar doelgroep te communiceren. De binding van 43 
sportbewijshouders met de ACLO wordt hierdoor versterkt. Ook de uitstraling van de 44 
ACLO en het Sportcentrum kan worden verbeterd, waardoor studenten trotser op de 45 
studentensportvoorziening, vereniging en medesporters zijn. Dit betekent onder andere: 46 
- een goed functionerende app, inclusief updates over ontwikkelingen, 47 
- beeldschermen in het Sportcentrum met actuele informatie, 48 
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- alle algemene communicatie zoveel mogelijk zowel in het Nederlands als in het 1 
Engels, 2 
- een sportaanbod dat ook voor specifieke groepen zoals internationale studenten 3 
interessant is, 4 
- een representatieve en aantrekkelijke entree, 5 
- een goede samenwerking met de Sportsbar, 6 
- herinrichting van de gang naast de sportzalen zodat deze een meer open karakter 7 
krijgt. 8 

3.2.6 Sport en gezondheid 9 

Jongeren vinden beweging steeds belangrijker uit oogpunt van hun gezondheid. In de 10 
komende vijf jaren zullen de ACLO en het Sportcentrum hier steeds meer aandacht aan 11 
besteden, mede in aansluiting op het Groningse speerpunt Healthy Ageing. Dit betekent 12 
onder andere: 13 
- meer voorlichting over gezond leven en de rol daarin van sport/bewegen, 14 
- gelegenheid bieden tot health checks en adviezen, 15 
- bij evenementen ruim aandacht voor een nevenaanbod met de nadruk op 16 

gezondheid, 17 
- voldoende deskundigheid bij het personeel van het Sportcentrum over de 18 

gezondheidsaspecten van beweging, aangevuld met samenwerking met de 19 
kenniscentra binnen de instellingen (Sportgezondheid, Bewegingswetenschappen) en 20 
met externe organisaties, 21 

- aandacht voor preventie van sportblessures en waar nodig advisering bij de 22 
behandeling van blessures. 23 

3.2.7 Studententopsport 24 

Veel verenigingen hebben sportteams op een hoog (amateur-)niveau. Ook de RUG en de 25 
HG willen studententopsportteams meer ondersteunen. Bevordering van 26 
studententopsport is een van de doelstellingen in de komende periode. Dit betekent 27 
onder andere: 28 
- een fonds voor studententopsport bestaande uit subsidies van de RUG, de HG, de 29 

ACLO en het Sportcentrum voor studententopsportteams, teams op het hoogste 30 
amateurniveau in Nederland; daarnaast is er het budget voor hogere wedstrijdsport 31 
van de ACLO en het Sportcentrum dat zal worden gebruikt voor de ondersteuning 32 
van teams op het één-na-hoogste amateurniveau; 33 

- een betere verbinding tussen breedtesport en topsport, bijvoorbeeld door 34 
topsporters meer te gebruiken in de promotie; 35 

- meer promotie van de ACLO voor wedstrijden of evenementen op hoog niveau 36 
zodat de topsporters door meer publiek worden gesteund en beginnende sporters 37 
meer in aanraking met sport op het hoogste amateurniveau komen. 38 

Verder streven de ACLO en het Sportcentrum een goede samenwerking na van hun 39 
sportaanbod met het onderwijs en het onderzoek van de RUG en de HG naar topsport. 40 

3.2.8 Ondersteuning verenigingsbesturen 41 

Studenten zullen in de toekomst steeds meer gedwongen worden om bestuurlijke 42 
werkzaamheden in hun sportvereniging en hun studie te combineren. Dit vereist een 43 
professionelere aanpak en een goede ondersteuning van de ACLO en het Sportcentrum. 44 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van digitale hulpmiddelen, met name voor de 45 
archivering en documentatie van belangrijke informatie. Dit betekent onder andere: 46 



26 
 

- jaarlijkse activiteiten voor kadervorming en scholing van bestuurders, 1 
- ondersteuning voor digitale archivering en documentatie van 2 

verenigingsdocumenten, 3 
- ondersteuning bij de werving van nieuwe lichtingen bestuurders en commissieleden, 4 
- stimuleren van een goede overdracht en inwerkperioden bij de verenigingsbesturen 5 

(en –commissies), 6 
- bevordering van het gebruik van draaiboeken voor evenementen en belangrijke 7 

verenigingsactiviteiten, 8 
- intensiever gebruik van het DMS-systeem voor de ondersteuning van de 9 

verenigingsbesturen en de controles van sportbewijzen en ledenlijsten.   10 
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4 Middelenmanagement 1 

In dit hoofdstuk wordt het financiële beleid van de ACLO en het Sportcentrum besproken. 2 
Eerst wordt de huidige financiële positie van de ACLO en het Sportcentrum, inclusief de 3 
reserves en schulden, weergegeven. Vervolgens worden de grondslagen van het financiële 4 
beleid behandeld: het passe-partoutsysteem, het sponsorbeleid en het subsidiestelsel. Ten 5 
slotte wordt het financieel meerjarenbeleid 2014-2019 van de ACLO en het Sportcentrum 6 
behandeld. De wijze waarop de ACLO en het Sportcentrum willen bijdragen aan de 7 
financiering van de hiervoor geformuleerde doelstellingen voor de accommodatie en het 8 
personeel komt hierbij aan de orde. 9 

4.1 Financiële positie ACLO en Sportcentrum 10 

4.1.1 De begrotingen 11 

De ACLO en het Sportcentrum werken met aparte begrotingen. De ACLO heeft 12 
beslissingsbevoegdheid over haar eigen budget. Het boekjaar van de ACLO loopt parallel 13 
aan het studiejaar en bestuursjaar, dus van 1 september tot en met 31 augustus. Tabel 4.1 14 
geeft de begroting van de ACLO voor 2014-2015 weer. 15 
 16 
Tabel 4.1: Begroting ACLO 2014-2015 17 
Baten  Lasten x 1.000 
Subsidie CUOS 
Sportbewijsverkoop 
Bijdrage verenigingen 
Bijdrage SPR 
Sponsoring 
Overig 
Resultaat 

€        50,0 
€      998,8 
€      257,9 
€        51,4 
€         7,8 
€      118,5 
€        49,0 

Algemene lasten 
Verenigingsondersteuning 
Huur accommodatie SC 
Vakgroep materialen 
ACLO-evenementen + NSK 
Communicatie 
Studententopsport 
Overig 

€      229,7 
€      329,3 
€      562,3 
€        13,5 
€        61,1 
€        33,3 
€        12,0 
€      292,2 

 €   1.533,4  €   1.533,4 

 18 
De begroting van het Sportcentrum is onderdeel van de begroting van het Bureau van de 19 
RUG. Deze begroting loopt per kalenderjaar. Tabel 4.2 geeft de begroting van het 20 
Sportcentrum voor 2014 weer. 21 
 22 
Tabel 4.2: Begroting Sportcentrum 2014 23 
Baten  Lasten x 1.000 
Algemene Bijdrage RUG 
Algemene Bijdrage HG 
Interne inkomsten 
Huurbijdrage ACLO 
Bijdrage formatie ACLO 
Overige bijdrage ACLO 
Bijdrage SPR 
(personeelssport) 
Bijdrage 
verenigingen/studenten 
Overige inkomsten 

€   1.220,7 
€      156,0  
€        22,0 
€      538,3  
€      189,7 
€        81,8  
 
€        49,3  
 
€      391,2  
€        88,1 

Personeelslasten 
Huisvestingslasten 
Afschrijvingen 
Aflossing + rente lening 
Overige lasten 
Resultaat 
 
 
 

€   1.582,3  
€      628,4  
€      108,5 
€        85,7 
€      273,0 
€        59,2 
 
 
 

 €   2.737,1  €    2.737,1 

 24 
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Naast de algemene bijdrage van de HG, die in de begroting van het Sportcentrum wordt 1 
genoemd en die is bestemd voor onderhoud, betaalt de HG ook de kosten van 6,7 fte 2 
personeel. Het budget hiervoor is € 355.000. 3 
 4 
In tabel 4.3 zijn de resultaten van de ACLO en het Sportcentrum over de periode 2009-5 
2014 te zien. Bijna alle boekjaren zijn met een klein positief saldo afgesloten. 6 
 7 
Tabel 4.3: Resultaten ACLO en Sportcentrum 2009-2014 8 

ACLO Sportcentrum 

2009-2010 
2010-2011 
2011-2012 
2012-2013 
2013-2014 

€  - 8.345 
€    7.668 
€  16.454 
€  21.630 
€  - 4.850 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

€ 102.000 
€   67.500 
€   29.400 
€   51.400 
€   78.600 
€   59.200 

NB. Gegevens over 2014 zijn voorlopig. 9 

4.1.2 Reserves en schulden 10 

4.1.2.1 Algemene reserve ACLO 11 
De algemene reserve van de ACLO is in de afgelopen jaren gestaag gestegen, zoals in 12 
tabel 4.4 is weergegeven. Het beleid van de ACLO is dat zij een algemene reserve van 13 
minimaal € 74.000 als weerstandsvermogen aanhoudt. De reserve is onder meer bedoeld 14 
om aan de laatste investering op grond van het MJBP 2009-2014, de aanleg van een 15 
multifunctioneel veld, in de zomer van 2014 bij te dragen. 16 
 17 
Tabel 4.4: Algemene reserves ACLO en Sportcentrum 18 

ACLO Sportcentrum 

Sep. 2010 
Sep. 2011 
Sep. 2012 
Sep. 2013 
Sep. 2014 

€   87.911 
€   95.579 
€ 112.725 
€ 134.355 
€ 129.505 

Dec. 2009 
Dec. 2010 
Dec. 2011 
Dec. 2012 
Dec. 2013 
Dec. 2014 

€   130.200 
€   107.400 
€   127.700 
€   188.300 
€   266.700 
€   326.000 

NB. Gegevens over 2014 zijn voorlopig. 19 
 20 
4.1.2.2 Algemene reserve Sportcentrum 21 
De algemene reserve van het Sportcentrum is in de afgelopen jaren steeds positief 22 
geweest. De boekjaren zijn steeds met een positief resultaat afgesloten. Daarnaast hebben 23 
in diverse jaren verrekeningen met de bedrijfsreserve plaats gevonden. De bedrijfsreserve 24 
was eind 2009 € 130.200 en is naar verwachting eind 2014 € 326.000. Dit is een redelijke 25 
omvang van de reserve gelet op de totale omzet/begroting van het Sportcentrum. 26 
 27 
4.1.2.3 Apparatuurfonds Sportcentrum 28 
De stand van het apparatuurfonds van het Sportcentrum per 1-1-2009 was min € 166.900. 29 
In de jaren 2009 t/m 2014 wordt in totaal € 621.200 geïnvesteerd. In dezelfde periode is 30 
voor € 636.200 afgeschreven. Om het apparatuurfonds op peil te houden heeft er in 31 
enkele jaren een verrekening met de bedrijfsreserve plaats gevonden. Eind 2014 is de 32 
verwachte stand van het apparatuurfonds min € 66.000.  33 
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Tabel 4.5: Overzicht apparatuurfonds Sportcentrum 2009-2014 1 
x € 1.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stand per 1 januari 300,5- 166,9- 13,0- 17,2- 29,0 3,0 

Afschrijvingen 
Dotatie uit bedrijfsreserve 
Investeringen 

114,2 
127,3 
107,9- 

120,3 
67,6 
34,0- 

116,9 
22,7- 
98,4- 

90,4 
0,0 

44,2- 

85,9 
0,0 

111,9- 

108,5 
0,0 

177,5- 
Stand per 31 december 166,9- 13,0- 17,2- 29,0 3,0 66,0- 

NB. Gegevens over 2014 zijn voorlopig. 2 
 3 
4.1.2.4 Leningen Sportcentrum 4 
Het Sportcentrum is voor de financiering van accommodatie in 1992 een 15-jarige lening 5 
aangegaan bij de RUG. Op 1 januari 2014 resteert nog een schuld van € 308.800. Deze zal 6 
eind 2017 geheel zijn afgelost. Er zijn verder geen leningen aan of door het Sportcentrum. 7 

4.2 Grondslagen van het financieel beleid van de ACLO 8 

4.2.1 Het passe-partoutsysteem en het ACLO-sportbewijs 9 

De ACLO hanteert een zogenaamd passe-partoutsysteem voor studenten. Dit houdt in dat 10 
met een ACLO-sportbewijs aan de meeste activiteiten van de ACLO kan worden 11 
deelgenomen zonder verdere bijbetaling. Aan de keuze voor het passe-partoutsysteem ligt 12 
ten grondslag dat elke student voor dezelfde lage prijs dezelfde sportmogelijkheden krijgt. 13 
Het grote voordeel van dit beginsel is dat er een zeer lage drempel bestaat om te sporten. 14 
Dit sluit aan bij de doelstelling van de ACLO.  15 
De fitnesskaart is een uitzondering op het passe-partoutsysteem. Voor de fitnesskaart 16 
wordt een extra bijdrage gevraagd. De kosten van deze sport zijn namelijk dermate hoog 17 
dat extra inkomsten zijn vereist. Daarnaast moet om kwalitatieve en veiligheids- redenen 18 
een cursus worden gevolgd voordat een sporter individueel mag fitnessen. De inkomsten 19 
uit de fitnesskaarten gaan naar het Sportcentrum voor onderhoud en vervanging van 20 
materialen. 21 
 22 
De ACLO gaat uit van een basis ACLO-sportbewijs voor studenten van de RUG en de HG. 23 
De prijs van dit bewijs is voor een student van de RUG of HG voor een volledig studiejaar 24 
vastgesteld op € 52 voor het jaar 2014-2015. De sportverenigingen vragen daarnaast nog 25 
hun contributie.  26 
Om studenten die later in het jaar in Groningen gaan studeren en/of op een later moment 27 
in het studiejaar beslissen om te gaan sporten, is er in 2013-2014 voor het eerst de 28 
midseason card (geldig vanaf 1 februari). Daarnaast kan het zomersportbewijs worden 29 
aangeschaft (geldig vanaf 1 mei). 30 
 31 
Het ACLO-sportbewijs wordt naast het standaard (laag-)tarief ook verspreid voor een 32 
nultarief en een hoogtarief. Het nultarief houdt in dat het ACLO-sportbewijs gratis wordt 33 
uitgereikt. Dit gebeurt alleen aan personen die hierop recht hebben op grond van hun 34 
verdiensten en werkzaamheden voor de ACLO. Het hoogtarief is van toepassing op 35 
personen die niet als student bij de RUG of de HG zijn ingeschreven. 36 
 37 
Jaarlijks wordt het sportbewijsbeleid, waarin de verschillende groepen en tarieven worden 38 
gedefinieerd, vastgesteld door het AB. Gestreefd wordt naar een prijs die voor meerdere 39 
jaren geldt. De prijs kan worden verhoogd als er een uitbreiding is van het aanbod aan 40 
sportbewijshouders. Voor de financiering van de bijdrage van de ACLO aan de 41 
uitbreidingen die zijn genoemd in dit meerjarenbeleidsplan is een verhoging van de prijs 42 
van het sportbewijs nodig. 43 
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4.2.2 Het sponsorbeleid 

De ACLO heeft een aantal jaren geleden een sponsorbeleid opgesteld om duidelijkheid te 1 
scheppen over de mogelijkheden en het beleid omtrent sponsoring binnen de ACLO. De 2 
ACLO streeft er naar om gedurende deze beleidsperiode haar sponsorbeleid te 3 
professionaliseren. De doelstelling van het huidige sponsorbeleid is dat de ACLO door 4 
middel van sponsoring de sport op een hoger niveau wil brengen. Zo kunnen 5 
professionelere evenementen worden georganiseerd en de accommodaties en materialen 6 
worden verbeterd. Het streven is dat sponsoring direct ten goede moet komen aan de 7 
sportende student. In het beleid is een aantal beperkingen en randvoorwaarden gesteld en 8 
zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de ACLO weergegeven. De 9 
ACLO wil voor haar inkomsten nooit afhankelijk zijn van sponsoring. 10 
De ACLO heeft een sponsorbrochure waarin aan potentiële sponsors duidelijk wordt 11 
gemaakt dat de ACLO open staat voor verschillende vormen van sponsoring en waarin de 12 
mogelijkheden tot sponsoring staan vermeld. De ACLO streeft naar het hebben van één of 13 
twee grote sponsoren in plaats van tal van kleine. Bij de organisatie van evenementen 14 
kunnen echter wel kleinschaligere sponsoren worden aangetrokken. Bij de uitvoering van 15 
het sponsorbeleid zullen de ACLO en het Sportcentrum elkaar, waar nodig, van dienst zijn. 16 
Beide partijen kunnen echter initiatieven nemen. 17 

4.2.3 Het subsidiestelsel 

De ACLO verstrekt subsidies in een aantal vormen aan verenigingen, te weten begeleide 18 
uren (sportleider en accommodatie), onbegeleide uren (accommodatie), geld en materiaal. 19 
De uren- en subsidieverdeling dient ieder jaar goedgekeurd te worden door het AB. De 20 
laatste jaren heeft de ACLO zich ten doel gesteld om de subsidieverdeling eenduidiger te 21 
maken volgens het anderhalfuursmodel. 22 
Het anderhalfuursmodel staat centraal bij de uren- en subsidieverdeling over verenigingen. 23 
Het anderhalfuursmodel houdt in dat gestreefd wordt naar anderhalf uur begeleid sporten 24 
per ACLO-sportbewijshouder per week. Indien de hoeveelheid personele begeleiding 25 
vanuit het Sportcentrum niet toereikend is voor anderhalf uur begeleid sporten, dan zal dit 26 
worden aangevuld met uren die begeleid worden door een verenigingstrainer of door 27 
onbegeleide uren. 28 
 29 
De subsidieverdeler 30 
De Subsidieverdeler is een softwareprogramma dat als hulpmiddel dient bij de verdeling 31 
van de begeleide uren, de onbegeleide uren en de materiaal- en accommodatiesubsidie. 32 
In het programma worden allereerst de begeleide uren en onbegeleide uren verdeeld. 33 
Nadat de urentoekenning heeft plaatsgevonden vindt de verdeling van de accommodatie- 34 
en materiaalsubsidie plaats. Hiervoor wordt de subsidieverdeler als hulpmiddel gebruikt. 35 
De Subsidieverdeler berekent de subsidies aan de hand van de volgende variabelen: 36 
- ledenaantal per vereniging, 37 
- de uren- en subsidieaanvraag per vereniging, 38 
- parameter per sport (het gemiddelde tussen de ideale en maximale groepsgrootte 39 

per uur), 40 
- het aantal sportweken per jaar per sport, 41 
- vaste en variabele materiaalkosten op jaarbasis per sport, 42 
- vaste en variabele accommodatiekosten op basis van uren per sport, 43 
- het aantal beschikbare begeleide uren, 44 
- het aantal beschikbare accommodatie-uren. 45 
Er mag worden afgeweken van de uitkomsten van de Subsidieverdeler indien hiervoor 46 
goede argumenten worden aangedragen. In 2013 heeft de ACLO aanvullende afspraken 47 
gemaakt om de subsidies zo eerlijk mogelijk te verdelen. De afspraken worden hieronder 48 
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weergegeven; samengevat komen deze afspraken erop neer dat van de materiaalsubsidie 1 
98 % wordt toegekend, van de accommodatiesubsidie ook 98 % en van de begeleide uren 2 
85 % boven de helft van het plafond. 3 
 4 
Materiaalsubsidie 5 
De ACLO stelt materiaal beschikbaar ten behoeve van de trainingen van de verenigingen 6 
voor zover deze materialen niet vallen onder de accommodatie van het Sportcentrum. 7 
Afhankelijk van de locatie, aard, wensen en voorkeuren van de vereniging en de ACLO 8 
wordt deze subsidie verleend door het ter beschikking stellen van materiaal of door het 9 
verstrekken van een geldelijke subsidie. Uitgangspunt bij beide subsidieverstrekkingen, 10 
zowel direct als geldelijk, is het bieden van materiaal dat noodzakelijk is voor het goed 11 
verlopen van een training. Afhankelijk van de tak van sport stelt de ACLO een gedeelte tot 12 
maximaal 98 % van de kosten van het benodigde materiaal ter beschikking. De aanvraag 13 
voor materiaalsubsidie gebeurt tezamen met de urenaanvraag voor het daaropvolgende 14 
collegejaar.  15 
 16 
Indien verenigingen een grote materiaaluitgave nodig hebben, kunnen zij een beroep 17 
doen op de voorschotregeling. De materiaalsubsidie van de komende jaren wordt dan 18 
voorgeschoten. Een verzoek om gebruik te maken van de voorschotregeling dient,  met 19 
een ruime en goede motivering, te worden ingediend bij de penningmeester van de 20 
ACLO. 21 
 22 
Wanneer een nieuwe vereniging zich aansluit bij de ACLO gedurende een stichtingsjaar, is 23 
de deadline voor het aanvragen van de materiaalsubsidie al verlopen. In dit geval kan de 24 
betreffende vereniging alsnog materiaalsubsidie aanvragen, mits er nog een relevant 25 
aantal maanden in het stichtingsjaar over zijn voordat het nieuwe stichtingsjaar begint. 26 
 27 
Accommodatiesubsidie 28 
Uitgaande van het anderhalfsuursmodel en de verdere invulling die aan dit model wordt 29 
gegeven, heeft een vereniging in principe recht op een aantal trainingsuren. Voor deze 30 
trainingsuren dient echter wel accommodatiesubsidie aangevraagd te worden. Afhankelijk 31 
van de tak van sport stelt de ACLO een gedeelte tot maximaal 98 % van de accommodatie 32 
kosten ter beschikking. In sommige gevallen schiet de ACLO de rekeningen voor. In dat 33 
geval zal de ACLO, nadat de gehele accommodatie voor een jaar is voorgeschoten, 34 
bekijken of een vereniging over het toegekende subsidiebedrag voor accommodatie heen 35 
is gegaan. Als dit zo is, zal de vereniging een factuur krijgen van het overschreden bedrag. 36 
In het geval waarin de vereniging zelf de rekening van de gehuurde accommodatie betaalt, 37 
zal de ACLO de geldelijke subsidie aan de vereniging uitkeren in dezelfde termijnen als de 38 
geldelijke materiaalsubsidie. 39 
 40 
Bijdrage begeleide uren 41 
De norm van anderhalf uur sporten per persoon wordt bij de toekenning van de begeleide 42 
uren als plafond gehanteerd. Het urenplafond per vereniging is als volgt hiervan afgeleid: 43 

( ledenaantal / parameter ) * 1,5. 44 
De Subsidieverdeler stemt het subsidieplafond hierop af. 45 
Van alle begeleide uren waarop een vereniging volgens de subsidieverdeler recht heeft, 46 
wordt tot de helft van het plafond 100 % toegekend. Boven de helft van het plafond van 47 
een vereniging wordt 85 % gesubsidieerd. Als uit de urenaanvraag blijkt dat verenigingen 48 
niet alle begeleide uren tot het plafond wensen af te nemen, worden alleen de afgenomen 49 
begeleide uren boven de helft van het plafond van de vereniging voor 85 % gesubsidieerd.  50 
Verenigingen kunnen ervoor kiezen om met verenigingstrainers te werken in plaats van 51 
met trainers die zijn aangesteld door het SC. Dit biedt mogelijkheden voor verenigingen 52 
om de kosten voor begeleide uren te reduceren.  53 
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4.3 Financieel Meerjarenbeleid 

De ACLO en het Sportcentrum hebben voor de komende beleidsperiode een Financieel 1 
Meerjarenbeleid opgesteld. Het Financieel Meerjarenbeleid maakt de te verwachten 2 
ontwikkelingen inzichtelijk, de aangrenzende extra inkomsten en kosten en de 3 
investeringen die noodzakelijk zijn om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. De 4 
volgende uitgangspunten hebben als leidraad gefungeerd: 5 
- verwachte groei van het aantal sportbewijshouders; 6 
- de benodigde uitbreiding van personeel; 7 
- de benodigde accommodatie-uitbreidingen; 8 
- de financieringsmogelijkheden. 9 
 10 
Door het Financieel Meerjarenbeleid wordt meer inzicht verkregen in de financiële situatie 11 
van de ACLO en het Sportcentrum op langere termijn. Het belicht de geldstromen tussen 12 
de ACLO en het Sportcentrum en de verdere rationalisering van deze geldstromen in de 13 
toekomst. Het maakt verder duidelijk wat de ACLO en het Sportcentrum nodig hebben 14 
aan nieuwe accommodatie en personeel, welke financiële middelen hiervoor nodig zijn en 15 
hoe dit gefinancierd gaat worden.  16 

4.3.1 Groei aantal sportbewijshouders 17 

Volgens voorspellingen vanuit de RUG en de HG zal het totaal aantal studenten dat 18 
ingeschreven is bij deze instellingen in de periode tot 2019 toenemen. De groei van het 19 
aantal Nederlandse eerstejaars en de stijging van aantal internationale studenten zullen 20 
vooralsnog groter zijn dan de daling van het totale aantal studenten als gevolg van een 21 
kortere gemiddelde studieduur per student. De meerjarenprognoses van RUG en HG 22 
houden rekening met een groei naar samen 58.000 studenten. Op 1 september 2013 23 
kenden beide instellingen samen 53.683 ingeschreven studenten. Een groei naar 58.000 24 
betekent een stijging van 8 % tussen 2013 en 2019. Tabel 4.6 geeft de groei van het aantal 25 
studenten van de RUG en de HG per jaar aan. 26 
 27 
Tabel 4.6: groei aantal RUG- en HG-studenten 28 
Prognose 
aantal studenten 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2019 

2018-
2019 

Groei t.o.v. 
 2013-2014 

RUG 27.297 27.838 28.378 28.919 29.459 30.000 2.703 

HG 26.386 26.709 27.032 27.354 27.677 28.000 1.614 
Totaal 53.683 54.426 55.410 56.237 57.137 58.000  

4.317 groei  743 984 827 900 863 
Verhouding RUG:HG 
(wegingsfactor) 

1,03453 1,04226 1,04982 1,05719 1,06439 1,07143  

 29 
Naast de toename van het absolute aantal studenten wordt verwacht dat het aantal 30 
sportbewijshouders zal groeien als gevolg van een stijgende participatiegraad. De ACLO 31 
en het Sportcentrum hebben zich ten doel gesteld om de participatiegraad voor HG en 32 
RUG studenten in deze periode met respectievelijk 2 % en 1,5 % te laten stijgen. In 2013-33 
2014 was de participatiegraad 19,7 % onder HG studenten, terwijl 44 % van RUG 34 
studenten in het bezit was van een ACLO-sportbewijs. Het is de verwachting dat de 35 
participatiegraad vanaf 2015-2016 jaarlijks zal stijgen, omdat vanaf dit studiejaar extra 36 
accommodatie – waaronder in de binnenstad - beschikbaar zal zijn. Op basis van de 37 
doelstellingen van de ACLO zal in 2018-2019 de participatiegraad 45,5 % zijn onder de 38 
RUG- en 21,7 % onder de HG-studenten. Bij het berekenen van de gemiddelde groei van 39 
de participatiegraad, ten opzichte van het voorgaande jaar, is de verhouding tussen het 40 
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aantal studenten van de HG en RUG meegerekend. Tabel 4.7 geeft een overzicht van de 1 
jaarlijkse groei van de participatiegraad. 2 
 3 
Tabel 4.7: groei participatiegraad RUG- en HG-studenten 4 
Participatie-
graad 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2019 

2018-
2019 

Groei t.o.v. 
 ’13-‘14 

RUG 44,00 % 44,00 % 44,38 % 44,75 % 45,13 % 45,50 % 1,50 % 
HG 19,70 % 19,70 % 20,20 % 20,70 % 21,20 % 21,70 % 2,00 % 
groei  0 % 1,32 % 1,31 % 1,30 % 1,29 %  

 5 
Uitgaande van de in tabel 4.6 genoemde studentenaantallen en de in tabel 4.7 genoemde 6 
participatiegraden zal het aantal ACLO-sporters groeien naar ruim 20.900 in 2018-2019. 7 
 8 
Tabel 4.8: groei aantal sportbewijzen 9 
Sportbewijzen (LT, HT, Midseason 
card, Zomersportbewijs) 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2019 

2018-
2019 

aantal 18.633 18.755 19.302 19.857 20.421 20.993 

groei per jaar  122 547 555 564 572 
cumulatieve groei  122 669 1224 1788 2360 

 10 
Dit impliceert dat in de komende 5 jaar zowel de omvang van de accommodatie als de 11 
omvang van het begeleidend personeel in een vergelijkbare verhouding dienen te stijgen. 12 
De feitelijke benodigde groei zal per jaar nader worden bepaald en in de begrotingen 13 
worden opgenomen. Daardoor kan rekening worden gehouden met schommelingen en 14 
afwijkingen ten opzichte van de meerjarenprognoses (zie bijlagen 8 en 9). Hierdoor worden 15 
grote financiële risico’s vermeden. Omdat realisatie van een locatie in de binnenstad pas in 16 
2015 wordt verwacht, zal ook pas vanaf dat jaar rekening worden gehouden met een 17 
stijgende participatiegraad. 18 

4.3.2 Behoefte, uitbreiding en financiering van personele begeleiding 19 

Door de groei van het aantal ACLO-sportbewijshouders zal ook de vraag naar begeleide 20 
uren toenemen. De ACLO en het Sportcentrum gebruiken het anderhalfuursmodel om te 21 
bepalen hoeveel begeleide uren er nodig zijn. 22 
Bij de berekening van de benodigde personeelsomvang wordt een formule gehanteerd, 23 
die gebaseerd is op realistische aannames. De formule kan worden gehanteerd bij zowel 24 
stijgende als dalende aantallen sportbewijshouders. Bij een stijging zal meer personeel 25 
nodig zijn; bij een daling is minder personeel nodig, hetgeen kan worden opgevangen 26 
door het aantal personeelsleden in tijdelijke dienst te verminderen. 27 
De relatie tussen het aantal sportbewijshouders en de gewenste sporttechnische inzet 28 
wordt als volgt weergegeven: aantal sportbewijshouders x 0.75    x 1.5 29 

650 30 
waarbij: 31 
- 0.75 een factor is die uitgaat van de aanname dat driekwart van alle sporters 32 

begeleiding wenst, 25 % geen les wil en bijvoorbeeld onbegeleid wil tennissen of 33 
fitnessen; 34 

- 650 het aantal studenten is dat door één sportleider per week begeleid kan worden 35 
(26 lesuren x gemiddelde groepsgrootte 25 = 650); 36 

- 1.5 de als wens gestelde tijdsduur van begeleiding per week is (anderhalfuursmodel). 37 
1,5 uur sport voor 75 % van de sportbewijshouders komt neer op 1,125 uur sport voor 100 38 
% van de sportbewijshouders. Uit het laatste Klantentevredenheidsonderzoek is gebleken 39 
dat de werkelijke behoefte feitelijk wat hoger is, namelijk circa 1,2 uur per 40 
sportbewijshouder. 41 
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Het Sportcentrum heeft als uitgangspunt om zoveel mogelijk lesuren per fte aan te kunnen 1 
bieden. Door steeds meer te werken met parttimers en een beperkt aantal fulltimers aan te 2 
houden, heeft het Sportcentrum de afgelopen jaren een efficiëntieslag gemaakt. Het 3 
aantal lesuren per fte is daardoor nu 26,0. Hoewel het aantal de laatste jaren redelijk 4 
stabiel is, ligt dit aantal niet vast. Factoren als leeftijdsopbouw, dienstverlening of 5 
wijzigingen in de cao’s kunnen hierin veranderingen brengen. 6 
Voor de komende beleidsperiode (2014-2019) wordt het aantal lesuren per fte gesteld op 7 
26 lesuren, dat is 65 % van 40 uur. De 35 % niet les gebonden taken (14 uur) heeft 8 
betrekking op de volgende rechten en plichten: 9 
- 10 % voorbereiding en evaluatie lessen, 10 
- 10 % vergaderingen en overleg, 11 
- 5 %  deskundigheidsbevordering, 12 
- 5 % management en organisatie ten behoeve van een bijdrage aan het geheel van 13 

de organisatie als BHV’er, beleidsplan- en accommodatieontwikkeling, 14 
- 5 % werknemersrechten als zwangerschaps- en ouderschapsverlof, 15 

seniorenregelingen of andere vormen van verlof. 16 
 17 
In 2014 was binnen het personeelsbestand van het Sportcentrum 23,6 fte beschikbaar voor 18 
sporttechnische begeleiding. Uitgaande van 18.9470 sportbewijshouders is volgens het 19 
anderhalfuursmodel 32,8 fte nodig. Dat wil zeggen dat 72 % van de behoefte aan 20 
begeleiding wordt ingevuld door sportleiders van het Sportcentrum. 21 
Naast de begeleiding door sportleiders van het Sportcentrum, sporten veel studenten ook 22 
onder begeleiding van zogenaamde verenigingstrainers. Uit een inventarisatie op grond 23 
van het ACLO-rooster bleek dat er 296 roosteruren waren waarop kon worden gesport 24 
onder begeleiding van een verenigingstrainer. Omgerekend (uitgaande van 40 uur per fte) 25 
is dit 7,4 fte. Daarnaast komen bij de watersporten, met name roeien, zeer veel 26 
begeleiding door trainers of ervaren sporters uit de vereniging voor. 27 
De huidige verhouding tussen begeleiding door sporttechnisch personeel en 28 
verenigingstrainers wordt als maatstaf voor de komende periode gezien. De algemene 29 
uren en cursussen kunnen alleen maar door sportleiders worden gegeven, niet alle sporten 30 
zijn geschikt voor begeleiding door verenigingstrainers  en naarmate er meer 31 
verenigingstrainers zijn, zal er ook meer begeleiding van hen door sportleiders nodig zijn. 32 
 33 
Een toename van het aantal sportbewijshouders met 10 % zal dan ook inhouden dat de 34 
23,7 fte sporttechnisch personeel met 2,0 fte dient te worden uitgebreid. Het feitelijke 35 
tempo van uitbreiding zal per jaar in de begrotingen worden vastgesteld waarbij gelijke 36 
tred kan worden gehouden met het (verwachte) aantal sportbewijshouders. In dit plan 37 
wordt vooralsnog rekening gehouden met een uitbreiding met 2 fte. De kosten van 1 fte 38 
sportleider bedragen ca. € 50.000. De kosten van 2 fte sportleider zijn dus begroot op 39 
€ 100.000. 40 

4.3.3 Prioritering en fasering accommodatie-uitbreidingen 41 

In de beleidsperiode 2014-2019 moeten de hierna volgende uitbreidingen/verbeteringen 42 
worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 43 
klantentevredenheidsonderzoeken (KTO) en motivatieonderzoeken (MTO) en op de 44 
bevindingen en metingen over het algemene urenpakket en de fitness. De keuzes zijn 45 
gemaakt in overleg tussen het Sportcentrum en de ACLO. Het Sportcentrum heeft op 46 
verzoek van het College van Bestuur van de RUG overleg gehad met de afdeling VGI en 47 
het FB over mogelijke investeringen in de komende beleidsperiode, mede gezien de 48 
huidige staat van het Sportcentrum, en de lasten die daarmee gemoeid zijn. Dit overleg zal 49 
nog worden voortgezet in de vorm van een werkgroep. 50 
De prioritering en fasering is gemaakt op basis van de volgende criteria: 51 
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- de behoefte van de sporters, 1 
- de urgentie/noodzaak van de uitbreiding, 2 
- de financiële consequenties, 3 
- de timing van een uitbreiding ten opzichte van de andere uitbreidingen. 4 
 5 
a. Zaalruimte in de binnenstad voor algemene uren en fitness 6 
Klanttevredenheidsonderzoeken geven aan dat de studenten met name ontevreden zijn 7 
over de grote drukte tijdens de algemene uren. Deze uren worden gegeven in te kleine 8 
zalen met een vloeroppervlak van 220 m2, geschikt voor groepen van 25 personen. Deze 9 
uren worden bezocht door gemiddeld 60-80 personen. 10 
Motivatieonderzoeken gaven aan dat 18 % van alle studenten niet bij de ACLO sport 11 
omdat de afstand tot de sportfaciliteiten te ver is. 12 
Daarom is gekozen als eerste prioriteit voor een zaal voor algemene uren in de binnenstad.  13 
De bedoeling van een locatie in de binnenstad is dat meer studenten worden aangezet tot 14 
verantwoord bewegen. Het is echter ook mogelijk dat studenten die nu algemene uren 15 
volgen op het Sportcentrum in de toekomst gaan sporten op de nieuwe locatie. Er treedt 16 
dan een verschuiving op en een ontlasting van het Sportcentrum (zie punt d). 17 
 18 
1e fase (tijdelijk). In september 2015 komt er waarschijnlijk tijdelijk zaalruimte beschikbaar 19 
in het Ebbingekwartier, gekoppeld aan de huisvesting voor studenten van het University 20 
College Groningen. De bruto vloeroppervlakte van 560 m2 leent zich uitstekend voor de 21 
invulling van extra algemene uren en wellicht voor een klein fitnessgedeelte. Het College 22 
van Bestuur van de RUG moet hierover nog een besluit nemen. 23 
Prioritering: 1; realisatie: september 2015. 24 
 25 
2e fase (permanent). In het Huisvestingsplan van de RUG zijn op het CiBoGa-terrein op een 26 
later moment gezamenlijke faciliteiten voor cultuur en sport gepland waarbij voor het 27 
sportpakket ongeveer 800 m2 beschikbaar komt. Ook hierbij zijn er synergetische effecten 28 
door de nabijheid van de onderwijsgebouwen en de huisvesting van het UCG en door de 29 
samenwerking met de Usva en eventueel andere studentenorganisaties. 30 
Prioritering 2; realisatie: liefst nog voor 2019 (afhankelijk van beslissing College van 31 
Bestuur van de RUG). 32 
 33 
b. Uitbreiding van de fitnessfaciliteiten, inclusief spinning en een nieuwe dojo 34 
Uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken, normen uit de fitnessbranche en 35 
vergelijkingen met andere studentensportcentra geven aan dat er, nog afgezien van de te 36 
verwachten groei, op dit moment te weinig ruimte is voor voldoende werkplekken voor 37 
sporters. De groei van het aantal deelnemers stagneert omdat de bezoekers het als ‘veel 38 
te vol’ ervaren. Te veel werkplekken op te weinig beschikbare vloeroppervlakte betekent 39 
dat er te weinig kwaliteit kan worden geboden en ook dat de veiligheid in het geding is. In 40 
overleg is een plan ontwikkeld dat voorziet in een uitbreiding van de fitnessfaciliteiten van 41 
550 m2 naar 745 m2. 42 
Het plan houdt in dat de dojo, de huidige spinningruimte en de binnenplaats bij de 43 
fitnessruimte worden aangetrokken. De helft van de dojo wordt dan de nieuwe en 44 
verbeterde spinningsruimte, waar aan meer cursisten een plaats kan worden geboden. 45 
Tegelijkertijd zal er een nieuwe dojo moeten komen met de gewenste afmetingen en 375 46 
m2 vloeroppervlakte. De huidige dojo voldoet niet meer aan de (veiligheids-) normen van 47 
de Nederlandse Judobond. Een nieuwe dojo-zaal kan worden gerealiseerd aan de 48 
achterzijde van het gebouw, bovenop de bestaande kleedkamers en een nieuw te 49 
realiseren ketelruimte.  50 
Voor een verbeterde uitstraling van de sportfaciliteiten wordt verder een facelift 51 
aangebracht in de gang waaraan de meeste van de zalen grenzen. Dit gebeurt in de vorm 52 
van extra raampartijen. 53 
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Prioritering 1; realisatie: juli-augustus 2015. 1 
 2 
c. Uitbreiding met vier kleedkamers en twee toiletgroepen 3 
Sinds het samengaan van HBO-sport met de universitaire sportvoorzieningen in het jaar 4 
2000 is het aantal sportbewijzen met ca. 10.000 (inclusief personeelsleden) gestegen. 5 
De sportfaciliteiten zijn in de afgelopen jaren in kwaliteit en capaciteit verbeterd. Het 6 
aantal kleedkamers en toiletgroepen is bij deze uitbreidingen nooit meegenomen. In deze 7 
beleidsperiode is verbetering van de kleed- en douchevoorzieningen één van de 8 
prioriteiten. Daarbij kan tevens de hygiëne worden verbeterd en worden gelet op 9 
duurzaam energiegebruik. Uit gegevens van de nationale sportbonden is gebleken dat het 10 
aantal kleedruimtes bij het Sportcentrum nu sterk achterblijft bij de behoefte. Op basis van 11 
de huidige aantallen is een uitbreiding met vier kleedkamers op korte termijn noodzakelijk. 12 
Er kunnen twee tijdelijke kleedkamers en een tijdelijke toiletvoorziening worden geplaatst 13 
in de berging tussen de Struikhal en de KD-hal. Om het gebrek aan bergruimte op te 14 
vangen kan er een tijdelijke unit aan de buitenkant van de KD-hal worden geplaatst voor 15 
het atletiekmateriaal van de HG en kan er een tijdelijke berging worden geplaatst voor de 16 
Technische Dienst op de binnenplaats. 17 
De realisatie van extra kleedkamers is mede afhankelijk van de overige 18 
accommodatieveranderingen. Onder de nieuw te realiseren dojo kunnen extra 19 
kleedkamers worden gemaakt en als de huidige ketelruimte gaat verdwijnen komt daar 20 
ruimte beschikbaar voor nog eens twee kleedkamers. 21 
Prioritering 1; realisatie: twee kleedkamers + toiletvoorziening in 2014 en twee 22 
kleedkamers + toiletvoorziening in 2015. 23 
 24 
d. Uitbreiding met een extra zaal voor algemene uren en twee kleedkamers met 25 
toiletgroep 26 
Op dit moment is er krapte bij het algemene urenpakket en bij de fitnessfaciliteiten. Vanaf 27 
september 2015 kan worden bekeken of het in gebruik nemen van een zaal voor algemene 28 
uren in de binnenstad de faciliteiten (zaal 1 en 4 ) in het Sportcentrum voldoende ontlast. 29 
Verwacht wordt dat er in de komende beleidsperiode een zaal voor de algemene uren bij 30 
moet komen. Deze zaal kan worden gebouwd op de plaats van het oude ketelhuis op de 31 
nieuw te bouwen kleedkamers centraal in het gebouw. 32 
Rekening houdend met de groei van het aantal sportbewijshouders is het wenselijk dat er 33 
dan nog twee kleedkamers met een toiletgroep bijkomen. 34 
Prioritering 2; mogelijke realisatie: 2017 35 
 36 
e. Optioneel: het plaatsen van een blaashal over de beachvolleybalvelden 37 
Uit de sectoren van de ACLO zijn meer wensen tot uitbreiding gekomen. In overleg tussen 38 
de ACLO en het Sportcentrum is het gebrek aan een goede faciliteiten voor beachsporten, 39 
m.n. beachvolleybal, als het meest urgent naar voren gekomen. 40 
De beachvolleybalsport heeft veel potentie om zich te ontwikkelen maar wordt geremd 41 
omdat er `s winters niet voldoende capaciteit is om de sport te beoefenen. De afgelopen 42 
jaren is er accommodatie extern gehuurd in een commerciële gelegenheid. Deze is duur 43 
en bovendien niet op regelmatige basis beschikbaar. Er is behoefte aan een meer 44 
permanente voorziening. De voorkeur is om dit te realiseren in de vorm van externe huur 45 
van een accommodatie. Als dit niet mogelijk mocht zijn en/of het aantal beachsporters 46 
binnen deze planperiode snel zal groeien, dan wordt bekeken of het financieel haalbaar is 47 
om een blaashal bij het Sportcentrum te realiseren. Op dit moment zijn er geen financiële 48 
middelen beschikbaar voor een blaashal. Indien blijkt dat de inkomsten hoger zijn dan 49 
verwacht, kan in de toekomst alsnog worden besloten om te investeren in een blaashal. 50 
Prioritering 3; mogelijke realisatie: 2015-2019.  51 
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De golfafslag in Meerstad die nog door de studentengolfvereniging wordt gebruikt, zal 1 
binnenkort verdwijnen. Bij het Sportcentrum ligt een golfafslag. Indien er elders geen 2 
vervanging voor de golfbaan in Meerstad kan worden gevangen, dan kan de golfafslag bij 3 
het Sportcentrum worden verbeterd (netconstructie, verlichting). De kosten hiervan zijn 4 
gering en kunnen waarschijnlijk uit de exploitatie van het Sportcentrum worden betaald. 5 
Verbetering van de golfafslag wordt daarom niet opgenomen in de prioritering en 6 
fasering. 7 
 8 
Tabel 4.9 geeft een indicatie van de kosten die de accommodatie-uitbreidingen met zich 9 
meebrengt. Het gaat dan om de kosten van de aanleg en niet om de kosten van het 10 
onderhoud. 11 
 12 
Tabel 4.9: Kosten en realisatiedata accommodatie-uitbreidingen 13 
 Prijs incl. BTW Realisatie 
a1. Inrichting tijdelijke zaalruimte binnenstad 72.210 Zomer 2015 

a2. Definitieve zaalruimte binnenstad pm pm 

b1.Uitbreiding fitness + spinning 172.380 Zomer 2015 

b2.Dojo 1.065.676 Zomer 2015 

b3.Raamopeningen gang 40.992 Zomer 2015 

c1.Uitbreiding 2 kleedkamers + toiletgroep 262.219 2014 

c2.Uitbreiding 2 kleedkamers + toiletgroep 262.219 Zomer 2015 

d1.Extra zaal algemene uren 1.065.676 Zomer 2017  

d2. Uitbreiding 2 kleedkamers + toiletgroep 262.219 Zomer 2017 

Totaal 3.203.592  

 14 
De gezamenlijke kosten van de bovengenoemde accommodatie uitbreidingen en de 15 
uitbreiding van het sporttechnisch personeel met 2 fte bedragen € 3.453.592.  16 

4.3.4 Financiering Meerjarenbeleidsplan 17 

4.3.4.1  Uitgangspunten 18 
Bij de financiering van de doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2014-2019 gelden 19 
de volgende richtlijnen. 20 
a. Voor de vervanging/vernieuwing van bestaande accommodatie ligt de financiële 21 

verantwoordelijkheid bij de RUG en de HG. 22 
b. Voor uitbreiding van de accommodatie geldt de afgesproken verdeelsleutel tussen 23 

de RUG en de HG: de RUG en de HG dragen elk 40 % bij en de ACLO 20 %. Indien 24 
op verzoek van één of meer verenigingen er extra kwaliteitseisen aan de nieuwe 25 
accommodatie worden gesteld, dan dragen de betreffende verenigingen bij aan de 26 
meerkosten. 27 

c. Voor uitbreiding van personeel op grond van groei van het aantal 28 
sportbewijshouders wordt dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als voor uitbreiding 29 
van de accommodatie: 40 % RUG, 40 % HG en 20 % ACLO. 30 

Voor de realisatie van overige doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan geldt dat de 31 
financiering van hieruit voortvloeiende kosten wordt gedragen door ACLO en/of het 32 
Sportcentrum. Hiervoor wordt ruimte gecreëerd in de jaarlijkse begroting. 33 
De consequentie van bovenstaande is dat de ACLO in sterke mate afhankelijk is van de 34 
Colleges van Bestuur voor de hoogte van de gewenste bijdrage aan de bekostiging van de 35 
accommodatievernieuwing en -uitbreiding en aan de uitbreiding van personeel. De ACLO 36 
stelt binnen haar financiële mogelijkheden (bijlage 9) een bedrag vast dat het maximaal 37 
kan bijdragen. 38 
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Op grond van de genoemde uitgangspunten wordt er van uitgegaan dat de RUG, 1 
eventueel samen met de HG, de volledige kosten van infrastructurele aanpassingen op zich 2 
zal nemen (de in tabel 4.9 onder a2, b1, b2, c1, c2 en d2 genoemde aanpassingen). De 3 
ACLO zal voor 20  % bijdragen aan de in tabel 4.9 onder a, b3 en d1 genoemde plannen 4 
en aan de uitbreiding van de personeelsformatie. 5 
 6 
4.3.4.2 Financieringsmogelijkheden Sportcentrum 7 
Het Sportcentrum beschikt niet over financieringsmogelijkheden voor uitbreidingen 8 
aangezien het Sportcentrum onderdeel is van de ambtelijke organisatie. Kleine uitgaven 9 
kunnen ten laste van de  jaarlijkse exploitatie worden gedaan. Daarnaast zijn er 10 
mogelijkheden tot financiering door een tekort in het apparatuurfonds en/of de reserve 11 
van het Sportcentrum, maar hiervoor is toestemming van hogerhand nodig. Het 12 
Sportcentrum kan niet zelfstandig lenen bij externe partijen; de eventuele beslissing 13 
hiertoe ligt bij de Colleges van Bestuur van de instellingen. Deze zijn in het algemeen zeer 14 
terughoudend met het afsluiten van externe leningen. 15 
In bijlage 8 is de Meerjarenbegroting Sportcentrum 2014-2019 opgenomen. Hierin zijn zo 16 
goed als mogelijk de consequenties van de besluitvorming over de financiering verwerkt. 17 
 18 
4.3.4.3 Financieringsmogelijkheden ACLO 19 
De ACLO kan als volgt bijdragen aan de bekostiging van de plannen. 20 
a) De ACLO verwacht een stijging van het aantal sportbewijshouders op grond van een 21 

groei van het aantal studenten van de RUG en de HG en een aantrekkelijker aanbod 22 
bij realisatie van de plannen. Een uitbreiding van het aantal sportbewijshouders 23 
betekent ook een evenredige verhoging van de inkomsten uit sportbewijzen. 24 

b) De ACLO is bereid om de prijs van het sportbewijs te verhogen indien daar een 25 
substantiële verbetering van het sportaanbod tegenover staat. De uitbreiding van 26 
zaalruimte in de binnenstad, de vervanging van kleedkamers en zaalruimte op het 27 
Sportcentrum, zo mogelijk gevolgd door uitbreiding van zaalruimte en 28 
verkleedruimte is zo’n substantiële verbetering. Indien de ACLO beslist tot een 29 
verhoging van de prijs van het sportbewijs, dan kan de hogere opbrengst geheel of 30 
gedeeltelijk worden gebruikt voor de financiering van de plannen. 31 

c) Op grond van de afspraken tussen ACLO en SPR zal een deel van de hogere bijdrage 32 
van de ACLO aan het Sportcentrum worden opgebracht door SPR. Het personeel zal 33 
namelijk eveneens profiteren van de realisatie van de plannen en evenredig, naar 34 
rato van het aantal sportbewijshouders, bijdragen. 35 

In de Meerjarenbegroting van de ACLO (zie bijlage 9) zijn de financiële consequenties van 36 
de externe en interne afspraken over de financiering van de plannen verwerkt. Omdat pas 37 
in 2015 een significante uitbreiding van de accommodatie wordt verwacht, zijn de groei 38 
van het aantal sportbewijshouders en de opbrengsten van de verhoogde prijs van het 39 
sportbewijs pas begroot vanaf het begrotingsjaar 2015-2016. 40 
 41 
Het is de verwachting dat de prijzen van de verschillende sportbewijzen in het kader van 42 
de investeringen voor het Meerjarenbeleidsplan zullen stijgen. Voor het berekenen van de 43 
beschikbare middelen is uitgegaan van de volgende tarieven.  44 
 45 
Tabel 4.10 Prijzen per sportbewijs 46 
Type sportbewijs Tarief Type sportbewijs Tarief 
ACLO sportbewijs lt €  59,95 ACLO-sportbewijs ht € 134,95 
Midseason Card lt €  44,95 Midseason Card ht €   99,95 
Zomersportbewijs lt €  24,95 Zomersportbewijs ht €   49,95 
International Student Card €  44,95   

 47 
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De sportbewijshouders bestaan uit zowel laag- als hoogtarief sportbewijshouders (lt en ht). 1 
De toename van het aantal sportbewijshouders bestaat uit de absolute toename per type 2 
sportbewijs. Daarnaast worden de opbrengsten verhoogd door de prijsstijging over alle 3 
betreffende sportbewijzen. Tabel 4.11 geeft een gesommeerde weergave van de stijging 4 
van de inkomsten en kosten ten opzichte van het collegejaar 2014-2015. Als gevolg van de 5 
verwachte verhoging van het sportbewijs vanaf 2015-2016 zullen de inkomsten jaarlijks 6 
stijgen. 7 
 8 
Tabel 4.11: Extra inkomsten 2015-2016 t/m 2018-2019 9 
Inkomsten 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Totaal 
Stijging aantal 
sportbewijzen 

29.107 58.584 88.525 118.935 295.151 

Prijsstijging sportbewijzen 154.647 159.094 163.611 168.199 645.551 
Overige inkomsten 17.841 22.397 56.950 58.472 155.660 
Totaal 201.595 240.075 309.086 345.606 1.096.361 
Kosten      
Totale reguliere kosten 79.603 110.619 142.253 174.516 506.992 
Huurkosten mjbp 2014-
2015 

19.737 20.003 29.230 29.686 98.656 

Uitbreiding fte 5.000 10.000 15.000 20.000 50.000 
Totaal stijging kosten 104.339 140.623 186.483 224.203 655.648 
Resultaat 97.256 99.452 122.603 121.403 440.714 

 10 
De post overige inkomsten is inclusief een bijdrage uit de eigen reserve van € 6445,-. Het 11 
minimum weerstandsvermogen van € 74.000,- is niet opgenomen in de berekening. Dit 12 
bedrag dient de ACLO aan te houden in het geval van calamiteiten en andere onvoorziene 13 
uitgaven. De overige inkomsten bestaan uit de stijging van de bijdrage van de 14 
verenigingen voor begeleiding, huur begeleide en onbegeleide uren verenigingen, 15 
verkoop materialen en sponsoring, bijdrage SPR, borginkomsten, het wegvallen van de 16 
aflossing voor de aanleg van het tweede RIK-veld, de vervanging van het hockeyveld en 17 
diverse overige inkomsten. De investeringen in de aanleg van het tweede RIK-veld en 18 
vervanging van het hockeyveld komen voort uit het MJBP 2009-2014. 19 
De toename van de reguliere kosten bestaan uit de jaarlijkse verhoging van de 20 
accommodatiehuur op het Sportcentrum en externe locaties. Daarnaast zijn de jaarlijkse 21 
stijgingen van de verschillende subsidies, kosten voor het wegvallen van de 22 
tentameninkomsten door het Sportcentrum en overige kosten hierin opgenomen. De 23 
huurkosten voor het MJBP 2014-2015 hebben betrekking op de huur van de nieuwe zalen. 24 
Daarnaast zal over de periode 2015-2019 jaarlijks 0,5 fte extra worden ingezet waarvan de 25 
ACLO 20 % financiert. De kosten per fte bedragen € 50.000,-. 26 
 27 
In tabel 4.12 zijn de investeringen weergegeven, waarbij de ACLO 20 % van de totaalsom 28 
financiert. De aflossing zal in de periode 2015-2019 in vier jaar plaats vinden. De 29 
aflossingsbedragen zullen nagenoeg gelijk zijn aan de jaarlijkse inkomsten. Vanaf 2017-30 
2018 valt er jaarlijks een bedrag vrij omdat er niet meer afgelost hoeft te worden op de 31 
aanleg van het tweede RIK-veld en de vervanging van het hockeyveld. Dit betekent dat in 32 
de periode 2015-2017 minder wordt afgelost dan in de periode 2017-2019. Na het 33 
collegejaar 2019-2020 zal het te verwachten eindresultaat € 0,- bedragen, waarbij het 34 
eigen vermogen gelijk is aan het vereiste minimum weerstandsvermogen van € 74.000,-.  35 
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Tabel 4.12: Aflossingen 2015-2016 t/m 2018-2019 1 

Aflossing in 5 jaar (€ ) 
(sub-) 
totaal 

20 % 
ACLO 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Inrichting zaalruimte binnenstad * 72.210 14.442 3.187 3.259 2.888 4.018 

Nieuwe Dojo ** 1.065.676 213.135 47.035 48.097 59.293 58.710 

Multizaal *** 1.065.676 213.135 47.035 48.097 59.293 58.710 

Totaal aflossing 2.203.562 440.712 97.256 99.452 122.603 121.403 

Inkomsten 440.714 
 

97.256 99.452 122.603 121.403 

Resultaat 
  

0 0 0 0 

 2 
* Bij een jaarlijks gelijke aflossing voor de zaalruimte binnenstad UCG, nieuwe dojo en multizaal 3 
wordt € 110.178,- afgelost (€ 440.712 / 4). Bij een geleidelijke aflossing voor de zaalruimte 4 
binnenstad UCG inrichting zou voor 2015-2016 de aflossing € 3.611,- bedragen (€ 14.442 / 4). 5 
De aflossing is echter naar rato gelijkgesteld aan de  inkomsten voor het betreffende jaar 6 
(€ 97.256 / € 110.178) *  3.611 = € 3.178,-. Voor de resterende jaren is een gelijksoortige 7 
formule gebruikt. 8 
** Bij een jaarlijks gelijke aflossing voor de zaalruimte binnenstad UCG, nieuwe dojo en 9 
multizaal wordt € 110.178,- afgelost (€ 440.712 / 4). Bij een geleidelijke aflossing voor de 10 
nieuwe dojo zou voor 2015-2016 de aflossing  € 53.284,- bedragen (€ 213.135 / 4). De aflossing 11 
is echter naar rato gelijkgesteld aan de inkomsten voor het betreffende jaar (€ 97.256 / 12 
€ 110.178) *  53.284 = € 47.035. Voor de resterende jaren is een gelijksoortige formule 13 
gebruikt. 14 
*** Bij een jaarlijks gelijke aflossing voor de zaalruimte binnenstad UCG, nieuwe dojo en 15 
multizaal wordt € 110.178,- afgelost (€ 440.712 / 4). Bij een geleidelijke aflossing voor de 16 
multizaal zou voor 2015-2016 de aflossing = € 53.284,- bedragen (€ 213.135 / 4). De aflossing is 17 
echter naar rato gelijkgesteld aan de inkomsten voor het betreffende jaar. (€ 97.256 / 18 
€ 110.178) *  53.284 = € 47.035. Voor de resterende jaren is een gelijksoortige formule 19 
gebruikt. 20 

21 
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5 Personeels- en arbobeleid 1 

5.1 Personeelsbeleid 

Het personeel van het Sportcentrum is hoofdzakelijk in dienst van de RUG of de HG. Een 2 
deel van het sporttechnisch personeel is in dienst van een uitzendbureau of heeft een 3 
eigen bedrijf en factureert. Dit betekent dat het personeelsbeleid van het Sportcentrum is 4 
ingekaderd in het personeelsbeleid van beide onderwijsinstellingen, zoals geformuleerd in 5 
de respectievelijke CAO’s en beleidsnota’s van de instellingen. Het verschil in 6 
arbeidsvoorwaarden bij de aanstelling van sportleiders bij de RUG of de HG is miniem. Als 7 
er verschillen zijn, heeft het Sportcentrum voldoende instrumenten om deze op te heffen. 8 
Het personeelsbeleid houdt rekening met de behoeften van de klanten. Er is daarom 9 
regelmatig overleg tussen de ACLO en het Sportcentrum over de inzet en kwaliteit van de 10 
begeleiding vanuit het Sportcentrum. 11 
 12 
De volgende instrumenten maken in ieder geval deel uit van het personeelsbeleid van het 13 
Sportcentrum: 14 
Taakomschrijvingen. Voor iedere functie is een taakomschrijving opgesteld met een 15 
hieraan gekoppelde honorering. Bij personeelsleden van de RUG en de HG zijn alle 16 
functies ingedeeld volgens respectievelijk het Universitair Functie Ordeningsysteem (UFO) 17 
en het Functie Waarderingsysteem (FUWA). 18 
Het beheerstechnisch personeel is zeer divers ingeschaald; sportdocenten zijn ingedeeld in 19 
de volgende categorieën: 20 
- Sportdocent 4 /A (toezichthouder, groepslessen ongebonden sport), 21 
- Sportdocent 3 /B (cursusdocent, sportcentrumtrainer), 22 
- Sportdocent 2 /C (kerndocent, vakgroepvoorzitter), 23 
- Sportdocent 1 /D (coördinator, buitenroosterlijke en beheerstaken). 24 

 25 
Functioneringsgesprekken en Resultaat en Ontwikkelingsgesprekken. Jaarlijks wordt met 26 
alle medewerkers een functionerings- of ontwikkelingsgesprek gehouden. Met de 27 
medewerkers met een aanstelling van minimaal 0,5 fte wordt in het kader van de R&O-28 
cyclus eens in de vijf jaar een beoordelingsgesprek gehouden. Gezien de vele kleine 29 
parttime aanstellingen in de sport wordt een deel van de functioneringsgesprekken met de 30 
sportdocenten 3 en 4 door de vakgroepvoorzitters uitgevoerd. 31 
 32 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ieder jaar wordt door de RUG in de Strategische 33 
Personeel Enquête een onderzoek gehouden naar de tevredenheid en worden de wensen 34 
van medewerkers gepeild. De HG doet ook periodiek onderzoek onder het personeel. De 35 
inzet blijft dat ook HG personeelsleden meedoen met 36 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken van de RUG. De resultaten zijn te vinden in 37 
bijlage 2. 38 
 39 
Behoud en bevordering van deskundigheid. De invulling van deskundigheidsbevordering 40 
gebeurt in overleg met de individuele medewerker. Zowel de directie als de medewerker 41 
kan het initiatief nemen tot her- en bijscholing. Een deel van het personeelsbudget (2 %) is 42 
gereserveerd voor scholing. De toegevoegde waarde voor de organisatie is 43 
medebepalend in de besluitvorming over een verzoek tot scholing. Naast de 44 
vakinhoudelijke deskundigheid, vraagt het toenemende aantal buitenlandse sportende 45 
studenten een goede beheersing van de Engelse taal. Daar waar gewenst kunnen beheers- 46 
en sporttechnisch personeel zich bij laten scholen. 47 
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Monitor van het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim van zowel het sporttechnisch als het 1 
beheerstechnisch personeel wordt bijgehouden. Het verzuimpercentage is de laatste jaren 2 
zo laag geweest dat voorlopig geen specifiek beleid nodig is. 3 
 4 
Specifiek beleid voor oudere werknemers. Voor de ouder wordende medewerker zijn er 5 
weinig groeimogelijkheden binnen het Sportcentrum. Specifiek beleid is voor sportleiders 6 
nodig omdat bij een hogere leeftijd de fysieke belasting te groot kan worden. Voor het 7 
beheerstechnisch personeel geldt het algemene seniorenbeleid van de instellingen. Het 8 
Sportcentrum heeft de keuze gemaakt om het eigen beleid te beperken tot 9 
personeelsleden met een aanstelling van ten minste 0,5 fte. Hierbij wordt een proactief 10 
beleid gevoerd. 11 
 12 
Aanstellingsbeleid. Gezien de bovengenoemde problematiek en de ontwikkelingen bij de 13 
landelijke sportcentra wordt in het aanstelling- en wervingsbeleid voor sporttechnisch 14 
personeel gekozen voor een evenwichtige verhouding tussen kleine parttime aanstellingen 15 
en een beperkt aantal werknemers met een grotere taakomvang. Het streven is, om in het 16 
geval van docenten met alleen een lesgeeftaak, de aanstellingsomvang te beperken tot 17 
maximaal 0,5 fte. 18 
 19 
Bredere inzetbaarheid. Voor het beheerstechnisch personeel wordt gestreefd naar een 20 
brede inzetbaarheid, zowel in het belang van de organisatie als de werknemer. Een 21 
grotere inzetbaarheid vereist een proactieve aanpak met advies- en scholingstrajecten.  22 
 23 
Flexibele aanstellingen. Het Sportcentrum overweegt vacatures als gevolg van natuurlijk 24 
verloop (pensionering) van zowel sporttechnisch als beheerstechnisch personeel en 25 
vacatures als gevolg van uitbreiding van de formatie vaker in te vullen door 26 
personeelsleden met een kleine aanstelling en een tijdelijk contract. Daarbij wordt vooral 27 
gedacht aan studenten omdat zij flexibel en goedkoop zijn, snel leren, en goed hun talen 28 
spreken. In de sport is al een groot aantal studenten werkzaam als verenigingstrainer of 29 
spelleider. Dit geldt ook voor het personeel van de balie. Er wordt gestreefd naar een 30 
verhouding van 50/50 tussen vast personeel en studentportiers. Wel zullen dergelijke 31 
personeelsleden worden begeleid door een ervaren werknemer om continuïteit en de 32 
gewenste deskundigheid te garanderen. 33 
 34 
Regelmatig werkoverleg. Betrokkenheid van het personeel wordt bewerkstelligd door 35 
regelmatige overlegstructuren. Daarnaast is er een periodiek overleg met de kerndocenten 36 
en vakgroepvoorzitters. Zij initiëren vakgroepvergaderingen om parttime docenten op de 37 
hoogte te houden van de beleidsontwikkeling. Van sportleiders kan, gezien de vele kleine 38 
aanstellingen, echter geen maximale betrokkenheid worden verlangd. In een maandelijks 39 
overleg wordt het beheerstechnisch personeel geïnformeerd en betrokken bij het beleid. 40 
Naast deze overlegstructuren wordt het personeel zoveel mogelijk geïnformeerd via een 41 
nieuwsbrief en zijn de verslagen van het stafoverleg in te zien. 42 
De bij de ACLO aangesloten verenigingen vragen soms naast de trainingen op het veld 43 
een adviserende inbreng van de sportdocenten in de continuïteit van het technische 44 
beleid. Ook het opleiden van de verenigingstrainers is de laatste jaren een structurele taak 45 
van een aantal vakgroepen. 46 

5.2 Arbobeleid 

Evenals het personeelsbeleid is ook het arbobeleid, zoals dat is neergelegd in regelgeving 47 
en instellingsbeleid, van toepassing op het Sportcentrum. De regels en normen voor een 48 
gezonde en veilige werkomgeving gelden ook voor het personeel van het Sportcentrum en 49 
voor de sportende studenten, personeelsleden en andere gebruikers van het 50 
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sportcomplex. Dit brengt zowel voor de bezoekers als voor het Sportcentrum 1 
verantwoordelijkheden mee. Voor bezoekers gelden bepaalde huisregels, zoals 2 
openingstijden en omgang met materiaal en rookregels. 3 
Voor het Sportcentrum heeft het arbobeleid onder meer de volgende consequenties. Het 4 
Sportcentrum maakt gebruik van de diensten van de Arbo- en Milieucoördinator van het 5 
Bureau van de Universiteit en van de universitaire Arbo- en Milieudienst. De in 2009 6 
gemaakte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) wordt jaarlijks bijgesteld en leidt voor het 7 
Sportcentrum tot een gedocumenteerd ‘Plan van Aanpak’. Eén van de medewerkers van 8 
het Sportcentrum heeft deze taak in portefeuille. In dit Plan van Aanpak wordt omschreven 9 
hoe en met welke prioriteit invulling wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid. Het beleid 10 
met betrekking tot bedrijfshulpverlening (BHV) is daarin opgenomen. In de zomer van 2014 11 
zijn door middel van een verbouwing de werkomstandigheden in de balie verbeterd. Een 12 
ander doel is het afstemmen van het geluidsniveau tijdens de (muziek)lessen. Er wordt 13 
gestreefd naar een optimum in afstelling, waarbij de docent een zekere vrijheid krijgt zelf 14 
het geluidsniveau te bepalen en de gezondheid van docent en student gewaarborgd blijft.  15 
Het Sportcentrum wil de komende jaren meer investeren in LED-verlichting als uitvloeisel 16 
van een strategisch doel op het gebied van duurzaamheid. Om dezelfde reden wil het 17 
Sportcentrum in samenwerking met het Facilitair Bedrijf het huidige ketelhuis vervangen 18 
door een meer energiezuinig verwarmingssysteem in de vorm van WKO (Warmte Koude 19 
Opslag). 20 
In het arbobeleid zijn in de afgelopen jaren uit oogpunt van preventie de volgende zaken 21 
gerealiseerd. Er is een (brand-)alarminstallatie aangelegd en er is de mogelijkheid 22 
gerealiseerd om, in het geval van een ontruiming, alle muziekinstallaties te onderbreken. 23 
Tevens zijn de benodigde werkzaamheden verricht voor het verkrijgen van een 24 
gebruikersvergunning. 25 
Aandachtspunten uit het ‘Plan van Aanpak’ voor de komende periode blijven onder meer 26 
de volgende punten: 27 
- beheersing van de afvalstromen, 28 
- het geheel rookvrij houden van het Sportcentrum, 29 
- goede brandblusvoorzieningen, omroepinstallatie, openbare instructies en periodiek 30 

een ontruimingsoefening organiseren, 31 
- regelmatige controle op legionella in de doucheruimten; hierover bestaan met het 32 

Facilitair Bedrijf langlopende afspraken. 33 

34 
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6 Het management van processen 1 

6.1 Uitgangspunt 

De ACLO heeft gedurende het studiejaar een uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten voor 2 
haar sportbewijshouders. Zij huurt daarvoor accommodatie van het Sportcentrum, het 3 
Willem Alexander Sportcentrum (WAS) en huurt waar nodig extern bij. Het Sportcentrum 4 
zorgt bovendien voor personele begeleiding. 5 
Het Sportcentrum stelt accommodatie beschikbaar aan de ACLO en andere klanten, zoals 6 
overdag voor het initieel onderwijs van de HG en in het weekend voor competities van 7 
verenigingen. De accommodatie van het Sportcentrum is gedurende 350 dagen per jaar, 8 
zeven dagen per week en 15 uur per dag beschikbaar met uitzondering van de 9 
zomerperiode. 10 
Elke dag kan er per zaal, veld of baan per uur een bepaalde activiteit worden gepland. 11 
Voor de sportactiviteiten die worden aangeboden aan studenten en personeelsleden 12 
wordt een rooster opgesteld, het zogenaamde rooster Lichamelijke Vorming en Sport 13 
(LV&S). In het rooster staat welke activiteiten worden ingepland op welke uren, op welk 14 
deel van de accommodatie, voor welke doelgroep en met welk personeel. Het gaat hierbij 15 
om keuzes in onder andere: 16 
o de verschillende takken van sport: er worden in 2014 ongeveer 90 verschillende 17 

sporten aangeboden; 18 
o het niveau van sportbeoefening: er wordt onderscheid gemaakt in de beginnende 19 

sporter, de recreatieve sporter en de wedstrijdsporter; 20 
o begeleid en onbegeleid sporten: op veel uren wordt gesport onder leiding van een 21 

sportdocent, maar vaak wordt ook alleen de accommodatie beschikbaar gesteld; 22 
o ongebonden en verenigingssport: een deel van de studenten beoefent een sport in 23 

verenigingsverband, een deel van de studenten sport ongebonden. 24 
De verwachte groei van het aantal sportende studenten en personeelsleden van beide 25 
instellingen, zal leiden tot een grotere druk op de accommodatie en het personeel. 26 
Studenten hebben bovendien behoefte om op voor hun geschikte momenten van de dag 27 
elke sport te kunnen beoefenen, stellen hogere eisen dan vroeger aan de accommodatie 28 
en begeleiding en komen ook steeds meer op voor hun belangen. Deze groei en 29 
veranderde behoeften kunnen zich bij bepaalde takken van sport in sterkere mate 30 
voordoen. Het is de vraag of de noodzakelijke uitbreiding van de accommodatie en het 31 
personeel hiermee gelijke tred houdt. Er zullen daarom voortdurend keuzes worden 32 
gemaakt. 33 

6.2 Het ACLO-rooster 

Bij het samenstellen van het rooster worden keuzes gemaakt tussen verschillende lesuren, 34 
indien deze elkaar facilitair beconcurreren. Het uiteindelijk doel is een evenwichtige 35 
verdeling van de uren over de verschillende soorten activiteiten (algemene uren, 36 
cursusuren, verenigingsuren en vrije uren) en over de verschillende sporten en 37 
verenigingen. Het rooster is het resultaat van de wensen van de ACLO en de 38 
mogelijkheden van het Sportcentrum en de overige accommodaties. Binnen de door het 39 
Sportcentrum gestelde randvoorwaarden op het gebied van personeelsbeleid, 40 
accommodatiebeheer, veiligheid en de beschikbare financiële middelen, worden de 41 
wensen van de gebruikers zoveel mogelijk gehonoreerd. 42 
De ACLO hanteert de onderstaande zes richtlijnen voor de afweging van de invulling van 43 
een lesuur. De richtlijnen zijn gelijkwaardig en geven slechts de doorslag in hun onderlinge 44 
samenhang. Dit zal per situatie worden afgewogen. 45 
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- Diversiteit van het pakket. Sommige uren betekenen een uitbreiding van het pakket, 1 
terwijl andere uren slechts het intensiveren van het bestaande pakket betekenen. De 2 
ACLO geeft, gezien haar streven naar een zo breed mogelijk pakket, de voorkeur aan 3 
een uur dat de diversiteit van het pakket ten goede komt boven een uur dat reeds 4 
binnen het bestaande pakket valt. 5 

- (Verwachte) bezettingsgraad. Onder de bezettingsgraad van een bepaald uur wordt 6 
verstaan het feitelijk aantal personen dat een uur over het algemeen bezoekt in 7 
verhouding tot de maximale capaciteit van dat uur. De bezettingsgraad van de 8 
bestaande uren is te herleiden uit de opkomst tijdens de algemene uren en cursussen 9 
en het advies van de sportleiders betreffende de opkomst van verenigingen. De 10 
ACLO geeft de prioriteit aan het uur met de hoogste (verwachte) bezettingsgraad. 11 

- Toegankelijkheid. De ACLO geeft de voorkeur aan een uur dat het meest 12 
toegankelijk is. Dit leidt tot de volgende indeling: 13 
1. Algemene uren  = breed toegankelijk/geen drempel  14 
2. Vrije uren = restrictie reserveren 15 
3. Cursusuren = restrictie inschrijving 16 
4. Verenigingsuren = restrictie lidmaatschapsgeld. 17 

- Sociale functie. De ACLO geeft de voorkeur aan een uur dat de grootste sociale 18 
functie heeft. Dit leidt tot de volgende indeling: 19 
1. Verenigingsuren = sterke sociale functie 20 
2. Vrije uren = normale sociale functie 21 
2. Cursusuren = normale sociale functie 22 
3. Algemene uren = minst sterke sociale functie. 23 

- Capaciteit. Er zijn grote verschillen in het aantal mensen dat kan sporten tijdens een 24 
bepaald uur. De ACLO geeft prioriteit aan de invulling van een uur dat de meeste 25 
sportbewijshouders de gelegenheid geeft te sporten. 26 

- Financiën. Niet alle uren leggen dezelfde druk op de financiële middelen. De ACLO 27 
geeft de prioriteit aan een uur dat het minste kost. 28 

 29 
Uitgaande van de groei van het aantal sportende studenten en rekening houdend met een 30 
evenwichtige verdeling van de begeleidingsuren op grond van bovenstaande richtlijnen, 31 
zullen in het rooster de uren voor het ongebonden pakket sterker uitbreiden dan de 32 
verenigingsuren. Met deze algemene uren kunnen grotere groepen studenten tegen 33 
relatief lagere kosten sporten. 34 
 35 
De uiteindelijke invulling van het rooster is de verantwoordelijkheid van het Sportcentrum. 36 
Kerndocenten en vakgroepvoorzitters spelen hierin een centrale rol. Zij hebben de taak de 37 
wensen van betrokken verenigingen/gebruikers en sportleiders te stroomlijnen. Begeleide 38 
uren hebben de hoogste prioriteit, onbegeleide lesuren worden geplaatst in de overige 39 
uren dat een accommodatie beschikbaar is. In de buitenaccommodaties kan aan de 40 
meeste wensen worden voldaan, binnen zijn er beperkingen. De ACLO en het 41 
Sportcentrum verdelen de restaccommodatie aan de verenigingen naar rato van de 42 
toegekende begeleide en onbegeleide uren. De adjunct directeur van het Sportcentrum is 43 
als hoofd LV&S verantwoordelijk voor de begeleiding die zich binnen de financiële kaders 44 
afspeelt. 45 

6.3 Het SPR-rooster 

De SPR is een vereniging die zich ten doel stelt om op een laagdrempelige manier 46 
personeelsleden van RUG en HG te laten sporten. De SPR heeft met de ACLO een 47 
overeenkomst gesloten, waarmee leden van SPR toegang hebben tot alle algemene uren 48 
en de vrij te reserveren uren van het ACLO-sportaanbod. Sportende personeelsleden 49 
kunnen eveneens gebruik maken van de na-inschrijving van de ACLO-cursussen. Daarnaast 50 
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is er een aantal specifieke verenigingsuren voor personeelsleden. Het rooster voor deze 1 
doelgroep wordt jaarlijks door het Sportcentrum vastgesteld na overleg met het bestuur 2 
van SPR.  3 

6.4 Het HG-rooster 

Het Sportcentrum vervult een faciliterende rol in de naleving van de afspraken van de 4 
Letter of Agreement (LofA). Enerzijds heeft het Sportcentrum een bemiddelende rol in de 5 
contacten tussen de ACLO en haar verenigingen en het beheer van het WAS. Anderzijds 6 
plaatst het Sportcentrum overdag de roosterblokken van de HG. Het roosterbureau van 7 
het Instituut voor Sportstudies  coördineert de wensen van de overige HG-opleidingen 8 
zoals de Pedagogische Academie. In de lesvrije weken van het Instituut voor Sportstudies 9 
is de HG-hal beschikbaar voor tentamens van de HG. 10 

6.5 Het activiteitenaanbod van de ACLO 

6.5.1 Algemene uren 11 

Algemene uren zijn toegankelijk voor alle ACLO-sportbewijshouders. Er vindt 12 
sportbeoefening plaats onder begeleiding van een docent van het Sportcentrum. De 13 
algemene uren dienen ter bevordering van de algemene conditie van de student en 14 
worden goed bezocht. Deelname is geheel vrijblijvend. De ACLO-sportbewijshouder kan 15 
namelijk gaan sporten wanneer het hem/haar uitkomt en er kan op eigen niveau getraind 16 
worden. In de komende jaren wordt gestreefd naar een sportlocatie in de binnenstad. In 17 
het kader van de toekomstige huisvesting van het UCG in de binnenstad wordt gekeken 18 
naar de mogelijkheden om de sport dichter bij de student te brengen. 19 
Voor algemene uren in het weekend is veel belangstelling van internationale studenten. In 20 
de toekomst zullen meer activiteiten worden georganiseerd om de internationale 21 
studenten beter bij de ACLO te betrekken. De ACLO en het Sportcentrum willen de 22 
komende jaren ook sportmogelijkheden aanbieden voor studenten die zich minder 23 
makkelijk kunnen bewegen door bijvoorbeeld overgewicht. Daarnaast willen de ACLO en 24 
het Sportcentrum, mede in het kader van Healthy Ageing, de mogelijkheid faciliteren om 25 
een gezonde levensstijl te ontwikkelen. 26 

6.5.2 Cursussen 27 

De ACLO biedt in veel takken van sport cursussen aan. Deze cursussen zijn te volgen door 28 
alle ACLO-sportbewijshouders, mits zij zich voor de desbetreffende cursus hebben 29 
ingeschreven, zijn ingeloot en borg hebben betaald.  30 
Tijdens de cursussen worden de beginselen van een bepaalde sport bijgebracht. Er zijn 31 
enkele vervolgcursussen voor verschillende takken van sport. Cursussen zijn zo 32 
laagdrempelig mogelijk, dit betekent dat er met hoge uitzondering kosten aan verbonden 33 
mogen zijn. Het doel van de cursus is het kennismaken met een bepaalde tak van sport. 34 
Daarna is er de mogelijkheid om door te stromen naar een ACLO-vereniging; bij uitstek is 35 
dit een middel om leden te werven. Bij het ontbreken van een ACLO-vereniging kan de 36 
ACLO ervoor kiezen om doorstroming in die tak van sport tot stand te brengen door het 37 
aanbieden van een algemeen uur of een cursus voor gevorderden. Daarnaast blijft de 38 
ACLO er naar streven om het pakket te verrijken met nieuwe cursussen binnen de 39 
randvoorwaarden zoals de vraag naar een bepaalde tak van sport, de aanwezigheid van 40 
gekwalificeerd personeel, de beschikbaarheid van accommodatie en materiaal en de 41 
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financiële situatie van de ACLO. Verenigingen hebben ook de mogelijkheid om een ACLO-1 
cursus te organiseren onder auspiciën van de ACLO. 2 
De cursusinschrijving is inmiddels volledig geautomatiseerd. Deelname aan een cursus 3 
wordt bepaald door loting. Om te zorgen dat de opkomst bij cursussen wordt bevorderd, 4 
heeft de ACLO een borgsysteem. Voor alle cursussen is betaling van borg nodig. De borg 5 
kan binnen vijftien maanden worden teruggekregen als men ten minste 80 % aanwezig is 6 
geweest. Om het gebruikersgemak te verhogen en de cursusinschrijving laagdrempeliger 7 
te maken, is het vanaf de zomer van 2014 mogelijk om met DMS de borg te betalen via 8 
iDEAL. 9 

6.5.3 Vrije sportbeoefening 10 

6.5.3.1 Vrije uren voor onbegeleide recreatieve sportbeoefening 11 
Vrije uren zijn uren waarbij alleen de accommodatie en materialen beschikbaar worden 12 
gesteld door de ACLO en waarbij geen begeleiding door het Sportcentrum noodzakelijk 13 
is. Zo biedt de ACLO de mogelijkheid om op vertoon van een ACLO-sportbewijs of SPR 14 
sportkaart elke dag zaaltjes in het Sportcentrum te reserveren voor diverse sporten en 15 
biedt zij ook gelegenheid voor fitness, tennis, squash en beachvolleybal. Met het in 16 
werking treden van de LofA zijn de mogelijkheden voor vrij sporten in de zalen van het 17 
Sportcentrum beperkt. De mogelijkheid tot het reserveren van squash- en tennisbanen is 18 
ruimer. Zalen zijn op werkdagen overdag en in het weekend beschikbaar, het tennispark is 19 
in de zomer buiten toernooien en wedstrijden om vrij bespeelbaar voor 20 
sportbewijshouders en het hele jaar kan het merendeel van de dag binnen worden 21 
getennist en gesquasht. Op de ACLO-website is een actueel overzicht van de vrij te 22 
reserveren tennisbanen, squashbanen en beachvolleybalvelden op te vragen. Hier kunnen 23 
ook de reserveringen worden gedaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om buiten de 24 
ACLO-uren om een zaal of baan tegen vergoeding te huren bij het Sportcentrum. Naast de 25 
vrije uren biedt het Sportcentrum tegen betaling tegen een extra vergoeding 26 
fitnessfaciliteiten aan de ACLO-sporter aan. 27 
 28 
6.5.3.2 Interne competitie 29 
Bij de ACLO is het mogelijk om deel te nemen aan twee interne competities. Een interne 30 
competitie biedt de ACLO-sporter de gelegenheid om een bepaalde tak van sport te 31 
beoefenen zonder lid te zijn van een vereniging. Bij de interne competitie geldt dat deze 32 
geen verenigingsaangelegenheid mag worden. Er kan recreatief worden gesport op 33 
verschillende niveaus zonder dat de stap naar een vereniging nodig is. Momenteel kan de 34 
ACLO-sporter meedoen aan de interne futsalcompetitie en de interne 35 
beachvolleybalcompetitie. Deze worden door speciale ACLO-commissies georganiseerd. 36 

6.5.4 Verenigingssport 37 

Naast algemene uren en cursussen begeleidt het Sportcentrum ook verenigingsuren. 38 
Jaarlijks hebben alle aangesloten verenigingen het recht een aanvraag te doen bij de 39 
ACLO voor een aantal begeleide en onbegeleide uren. De urentoekenning aan 40 
verenigingen vindt plaats op basis van de urenaanvraag, het ledenaantal en -groei, de 41 
accommodatie- en begeleidingsbehoefte, de trainingsvorm en de opkomst of de 42 
bezettingsgraad. Daarnaast wordt het behoud van de diversiteit en de continuïteit van de 43 
individuele verenigingen subjectief meegewogen. 44 
 45 
6.5.4.1 Urentoekenning (trainingsuren) 46 
De toewijzing van uren aan verenigingen is een verantwoordelijkheid van de ACLO. Het 47 
Sportcentrum is verantwoordelijk voor de uitvoering, zoals het plannen van het rooster en 48 
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de inzet van het sporttechnisch personeel. De ACLO doet de urentoekenning aan de hand 1 
van de Subsidieverdeler. De Subsidieverdeler is een systeem dat de beschikbare begeleide 2 
en onbegeleide uren en de beschikbare subsidiegelden over de verenigingen van de 3 
ACLO verdeelt.  4 
Bij de urentoekenning spelen meerdere criteria een rol. Een eerste belangrijke factor is het 5 
ledenaantal. Het aantal begeleide uren waar een vereniging recht op heeft, wordt bepaald 6 
aan de hand van het anderhalfuursmodel. Dit model streeft ernaar dat iedere 7 
verenigingssporter 1,5 uur begeleiding per week krijgt op basis van de gemiddelde 8 
groepsomvang per tak van sport, de zogenaamde parameter. De parameter wordt 9 
berekend door een optimum te bepalen tussen het ideale en het maximale aantal sporters 10 
per uur. Het maximale en ideale aantal wordt vastgesteld door de ACLO met advies van 11 
het Sportcentrum. De vaststelling van de parameter wordt in nauw overleg gedaan met de 12 
betrokken vereniging. Bij de vaststelling kan advies worden gevraagd bij docenten, de 13 
betrokken verenigingen, bonden en eventueel beroepsverenigingen van trainers. Het 14 
maximale aantal sporters per uur is gebaseerd op eisen van kwaliteit en veiligheid en de 15 
gegeven adviezen. Het ideale aantal is de resultante van een goede afweging van de 16 
gegeven adviezen. 17 
Een tweede belangrijke factor bij de urenverdeling is de trainingsopkomst of behoefte. 18 
Aanvragen van verenigingen met volle trainingsgroepen en van verenigingen die zich 19 
financieel inspannen om extra uren met bijvoorbeeld verenigingstrainers aan te bieden, 20 
worden daarbij positiever beoordeeld. 21 
De toekenning van materiaal- en accommodatiesubsidie aan een vereniging is grotendeels 22 
afgeleid van het aantal toegekende uren. Een vereniging ontvangt de middelen die nodig 23 
zijn om op de toegekende uren goede begeleiding te kunnen verzorgen. Dure sporten 24 
ontvangen in dit stelsel dus meer subsidie in geldwaarde dan goedkope sporten. 25 
 26 
6.5.4.2 Verenigingstrainers 27 
De beschikbare accommodatie en het aantal beschikbare fte van het Sportcentrum zijn niet 28 
toereikend om alle verenigingen strikt volgens de norm van het anderhalfuursmodel te 29 
subsidiëren. Hierdoor kan in de praktijk niet de gewenste omvang aan begeleiding worden 30 
gerealiseerd. De ACLO en het Sportcentrum blijven streven naar 1,5 uur begeleid sporten 31 
per ACLO-sportbewijshouder. Indien deze uren niet kunnen worden ingevuld met 32 
personeel van het Sportcentrum, of de verenigingen willen meer dan 1,5 uur, dan kunnen 33 
deze worden ingevuld met zogenaamde verenigingstrainers. De verenigingen zijn zelf 34 
verantwoordelijk voor de aanstelling van verenigingstrainers, maar de ACLO en het 35 
Sportcentrum kunnen verenigingstrainers wel faciliteren. De deskundigheidsbevordering 36 
van verenigingstrainers wordt gefaciliteerd uit het Project Verenigingstrainers van de 37 
ACLO. Een uitwerking van dit project is beschreven in het verenigingsdocument.  38 
Indien er nog accommodatie beschikbaar is, blijft de mogelijkheid bestaan om extra uren 39 
accommodatie te bespreken in de vorm van bijhuren. Deze uren kunnen dan ook onder 40 
leiding van een verenigingstrainer worden georganiseerd. 41 
 42 
6.5.4.3 Studententop- en hogere wedstrijdsport 43 
De primaire taak van de ACLO en het Sportcentrum ligt bij de breedtesport: zoveel 44 
mogelijk studenten regelmatig laten bewegen en sporten. In het verlengde hiervan is het 45 
ook de taak om een student zoveel mogelijk op het eigen niveau te laten bewegen en 46 
sporten. Een deel van de studenten is in staat om op de hoogste amateurniveaus in 47 
Nederland sport te beoefenen. Deze studenten, voor zover zij niet elders hun sport 48 
beoefenen, willen ook bij de ACLO en het Sportcentrum kunnen sporten. 49 
 50 
De ACLO en het Sportcentrum willen de studenten ondersteunen die op de hoogste 51 
amateurniveau sporten. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de sporter zelf, 52 
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de ondersteuning van ACLO en Sportcentrum is slechts aanvullend. De redenen voor deze 1 
steun zijn als volgt. 2 
- De ACLO streeft ernaar dat iedere student de mogelijkheid wordt geboden om op 3 

zijn/haar eigen niveau te sporten. 4 
- Wedstrijdsport door studenten op de hoogste niveaus heeft een wervend en 5 

stimulerend karakter voor andere studenten. 6 
- ACLO-verenigingen zijn een alternatief voor burgerverenigingen. Dit houdt in dat net 7 

zoals bij een burgervereniging de hoogspelende studenten meer de mogelijkheid 8 
moet worden geboden om te trainen. 9 

- De Gemeente Groningen, de RUG en de HG zien in topsport ook een mogelijkheid 10 
om de stad Groningen te profileren als City of Talent. De RUG en de HG hebben 11 
hiervoor ook een subsidieregeling studententopsportteams in het leven geroepen. 12 
De ACLO en het Sportcentrum dragen hieraan bij. 13 

 14 
De bijdrage van de ACLO en het Sportcentrum aan studententopsport vindt op 15 
verschillende manieren plaats. Een eerste manier is het financieel te ondersteunen van 16 
studententopteams. De financiële ondersteuning kan voortkomen uit: 17 
- het RUG- en HG-fonds voor Studententopsportteams, bestemd voor teams op het 18 

hoogste amateurniveau in Nederland. Het fonds omvat ruim € 60.000 en is afkomstig 19 
uit bijdragen van de RUG, de HG, de ACLO en het Sportcentrum. Het fonds staat 20 
open voor bijdragen van derden (bedrijven, alumni et cetera). 21 

- het project hogere wedstrijdsport (HWS), een ondersteunend project voor 22 
verenigingen die op het één-na-hoogste niveau van de amateursport acteren. Voor 23 
het project is € 36.000 beschikbaar, in gelijke mate afkomstig van de ACLO en het 24 
Sportcentrum. 25 

Een bij de ACLO aangesloten studentensportvereniging kan een gemotiveerde en 26 
onderbouwde aanvraag doen voor zowel het RUG- en HG-fonds als het HWS-budget. 27 
Echter, een team kan slechts uit één van beide regelingen een bijdrage ontvangen.  28 
Een aanvraag is gebaseerd op de extra kosten die gemoeid zijn met sportbeoefening op 29 
hoog niveau. Met name gaat het om compensatie voor de volgende kosten: 30 
- hogere kosten voor de training van teams die op hoog niveau acteren; 31 
- extra uren van een sportleider voor het trainen en coachen van een op een hoog 32 

niveau acterend team. 33 
 34 
Het Sportcentrum faciliteert eveneens topsporters studerend aan de RUG door te 35 
bemiddelen tussen de studievoortgang en programma’s voor sporters met een 36 
Olympische A- en B-status. Het Sportcentrum heeft een topsportcoördinator aangesteld 37 
die gedurende de tijd dat de RUG topsportfaciliteiten in haar instellingsbeleid handhaaft, 38 
de uitvoering hiervan voor zijn rekening neemt. De HG heeft een eigen 39 
topsportcoördinator in het kader van het Sirius-project. Beide instellingen verstrekken 40 
beurzen aan studerende topsporters ter compensatie van eventuele studievertraging. 41 
 42 
In de komende jaren zullen de ACLO en het Sportcentrum ook in promotionele sfeer meer 43 
aandacht besteden aan de hoogst spelende studententeams en/of individuele 44 
topsportende studenten. Dit betekent meer aandacht voor sportwedstrijden of 45 
evenementen op hoog niveau, maar ook het uitnodigen van topsporters voor deelname 46 
aan promotionele activiteiten. 47 
 48 
6.5.4.4 Dispensatiekaarten 49 
De ACLO is een organisatie voor studentensport. Aan aangesloten 50 
studentensportverenigingen wordt de eis gesteld dat het grootste deel van de leden 51 
student van de RUG of de HG is. Er is een maximum gesteld aan het aantal leden dat niet 52 
aan het Sportbewijsbeleid kan voldoen. Een vereniging kan een beperkt aantal personen 53 
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toelaten die van toegevoegde waarde zijn voor de vereniging. Deze leden zijn 1 
zogenaamde dispensatieleden. Zij zijn echter wel verplicht tot de aanschaf van een ACLO-2 
sportbewijs tegen het hoogtarief. De verdeling van deze dispensatiekaarten, aan de hand 3 
van ledenaantallen, wordt als volgt berekend: 4 

D(X) = L(X-1) * 0,055 5 
D(X) is het aantal dispensatiekaarten in jaar X, L(X-1) is het ledenaantal dat vastgesteld is in 6 
de ledenlijstcontrole van het daaraan voorafgaande jaar. Hierbij geldt een minimum van 7 
zeven sportbewijzen en een plafond van vijftien sportbewijzen per vereniging. De uitkomst 8 
uit de formule wordt afgerond op hele cijfers. Het aantal dispensatiekaarten waar een 9 
vereniging recht op heeft, is te allen tijde op te vragen bij de voorzitter van de ACLO. 10 

6.6 Evenementen 

6.6.1 Interne evenementen 11 

De ACLO organiseert jaarlijks een aantal evenementen, zowel voor haar (potentiële) 12 
sportbewijshouders als voor haar verenigingsbesturen. Het Kerst Indoor Sport Spektakel 13 
(KISS) is gericht op de (potentiële) sportbewijshouders. Ter ondersteuning van de 14 
studentensportverenigingen organiseert de ACLO de Kaderdag en de Bestuursspelen voor 15 
de verenigingsbestuurders. Jaarlijks heeft de ACLO ook het ACLO-Sportgala, 16 
georganiseerd door de Galacommissie van de ACLO. Op dit gala worden onder andere de 17 
beste sporters van het jaar gehuldigd. De verantwoordelijkheid voor de algehele 18 
organisatie van een evenement ligt bij de ACLO. De organisatie van veel evenementen 19 
wordt gedaan door de PR- & Activiteitencommissie (PRAccie) van de ACLO, soms in 20 
samenwerking met het Sportcentrum of externe partijen. Zo wordt met Vitalis twee keer 21 
per jaar de ACLO-Vitalisloop georganiseerd. 22 
 23 
In 2014 is de Lauwersloop weer nieuw leven ingeblazen. Dit grootschalige estafette 24 
hardloopevenement is in het kader van het 400 jarig bestaan van de RUG weer 25 
georganiseerd. Dit evenement zal ook in de toekomst worden georganiseerd door de 26 
Lauwersloopcommissie van de ACLO. De ACLO en de KEI organiseren samen in de KEI-27 
week Sportplaza om eerstejaars studenten in contact te brengen met de ACLO en haar 28 
sportverenigingen. Ook organiseert de ACLO in samenwerking met ESN twee keer per 29 
jaar een sportdag voor internationale studenten (ESN meets ACLO). De ACLO streeft 30 
ernaar om jaarlijks meerdere evenementen te organiseren voor haar sportbewijshouders.  31 
 32 
De ACLO en het Sportcentrum streven naar goede afspraken over de organisatie van 33 
evenementen. Het moet tijdig duidelijk zijn welke taken de ACLO heeft en wat de bijdrage 34 
van het Sportcentrum, de verenigingen of externe partijen is. Het Sportcentrum 35 
organiseert hiernaast nog de Athenespelen voor HAVO- en VWO-scholieren, de potentiële 36 
sportbewijshouders van de toekomst. De ACLO draagt hieraan bij. 37 

6.6.2 Externe evenementen 38 

De organisatie van studentenkampioenschappen in Groningen - NSK’s, GNSK’s, EUC’s, 39 
WUC’s of een Universiade - komt de uitstraling van de ACLO en haar verenigingen ten 40 
goede.  41 
Naast de jaarlijks terugkerende evenementen van de ACLO kunnen de 42 
studentensportverenigingen Nederlandse Studenten Kampioenschappenen (NSK) in een 43 
bepaalde tak van sport organiseren. Aangezien de studentensportverenigingen zelf 44 
verantwoordelijk zijn voor het aanvragen en het organiseren van NSK’s, kan de ACLO geen 45 
initiatief nemen in de organisatie van deze kampioenschappen. De ACLO zal verenigingen 46 
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echter stimuleren en enthousiasmeren om NSK’s in Groningen te organiseren. De ACLO 1 
brengt NSK’s onder de aandacht van studenten en verstrekt hiervoor subsidie aan de 2 
deelnemers. 3 
Naast de NSK’s is het ook mogelijk om een GNSK (Groot Nederlands Studenten 4 
Kampioenschap) te organiseren. De ACLO en het Sportcentrum zullen in 2016 het GNSK in 5 
Groningen organiseren. Het evenement wordt gekoppeld aan het veertiende lustrum van 6 
de ACLO. 7 
Voor deelname aan het jaarlijkse GNSK hechten de ACLO en het Sportcentrum er belang 8 
aan dat er een zo sterk mogelijke afvaardiging meedoet en dat deze op de hoogst 9 
mogelijke plaats eindigt. Hiertoe wordt een sportleider van het Sportcentrum aangesteld 10 
als teamleider. Hij of zij bepaalt vervolgens de selectie van het team. De ACLO faciliteert 11 
de deelname van haar sporters aan het GNSK met een deelnamesubsidie. Goed 12 
presterende teams ontvangen na deelname een extra subsidie. 13 
Tevens zijn er European University Championships (EUC’s) en World University 14 
Championships (WUC’s). De ACLO en het Sportcentrum stimuleren de deelname aan 15 
bovengenoemde evenementen met een subsidie. 16 
 17 
De ACLO vaardigt verder jaarlijks twee teams af voor de Batavierenrace, een 18 
hardloopwedstrijd voor estafetteteams. Eén team zal strijden voor een topprestatie in de 19 
Universiteitscompetitie en het andere team doet mee aan de recreantenloop. 20 

6.7 Het contact met de sportbewijshouders 

Voor de ACLO is contact met haar sportbewijshouders om twee redenen belangrijk. Ten 21 
eerste om hen van informatie te voorzien over de mogelijkheden en ontwikkelingen bij de 22 
ACLO. Ten tweede om op de hoogte te blijven van de eisen, wensen en verlangens van de 23 
klanten zodat hierop kan worden ingespeeld.  24 

6.7.1 Contact met gebonden sporters 25 

De ACLO heeft verschillende contactmomenten met de besturen van haar verenigingen en 26 
partnerverenigingen. In het begin van het nieuwe verenigingsjaar worden alle 27 
verenigingsbesturen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek 28 
wordt de actuele situatie van de vereniging besproken en wordt het verenigingsdocument 29 
doorgenomen. In het verenigingsdocument staan alle belangrijke zaken en afspraken voor 30 
de verenigingen. Het verenigingsdocument wordt als een belangrijk informatiemiddel voor 31 
de verenigingen gezien. 32 
Het Sportcentrum heeft ook jaarlijks een kennismakingsgesprek met de 33 
verenigingsbesturen, waarin onder meer de inzet van accommodatie en sportdocenten 34 
wordt besproken. 35 
Waar nodig wordt aan het einde van het verenigingsjaar een evaluatiegesprek gehouden. 36 
Tijdens dit gesprek wordt de samenwerking tussen de ACLO en de vereniging besproken, 37 
evenals de samenwerking tussen de vereniging en het Sportcentrum. Kerndocenten of 38 
vakgroepvoorzitters evalueren de sportdocenten en het rooster met de betrokken 39 
verenigingen. 40 
 41 
Een ander belangrijk contactmoment met de verenigingen is de sectorvergadering ter 42 
voorbereiding van de AB-vergadering. Hierin zijn het DB, het AB en de verenigingen 43 
vertegenwoordigd. De verenigingen kunnen tijdens dit overleg hun mening over het 44 
beleid van de ACLO kenbaar maken. Daarnaast worden in deze overleggen ook 45 
problemen binnen de sector besproken.  46 
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Tevens ontvangen de verenigingen periodiek de verenigingsmail, zodat ze op de hoogte 1 
blijven van het actuele nieuws van de ACLO. Ook worden alle verenigingen via deze mail 2 
attent gemaakt op naderende deadlines van verplichtingen ten opzichte van de ACLO. 3 

6.7.2 Contact met ongebonden sporters 4 

Contact met ongebonden sporters is ingewikkeld aangezien het hier om individuen gaat 5 
die niet zijn verenigd. Hun eisen, wensen en verlangens zijn echter ook zeer belangrijk voor 6 
de ACLO, mede gezien hun groeiende aandeel binnen het aantal ACLO-7 
sportbewijshouders. 8 
De ACLO heeft op de volgende manieren contact met haar ongebonden sporters. 9 
- De Denktank voor ongebonden sporters. In de Denktank zitten, op vrijwillige basis, 10 

acht studenten die veel gebruik maken van het ongebonden pakket. Deze Denktank 11 
komt zeven keer per jaar bijeen in dezelfde perioden als de sectorvergaderingen om 12 
de gang van zaken met de drie ongebonden AB-leden te bespreken, AB-stukken te 13 
bespreken en eventuele beleidskeuzes van het DB te evalueren. 14 

- De ACLO-nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt naar alle ACLO-sporters verzonden, 15 
tenzij de sporter zich hiervoor afmeldt.  16 

- De ACLO-website. De ACLO-website is in 2013-2014 vernieuwd aan de hand van de 17 
wensen van de sporters en de uitkomsten van een onderzoek van de Denktank. De 18 
website is duidelijker en informatiever geworden. Ook is de website meer gericht op 19 
het werven van sporters. 20 

- De communicatiemiddelen op het Sportcentrum. 21 
- Onderzoek. De Denktank doet meerdere onderzoeken per jaar naar de wensen van 22 

de ongebonden sporters over verschillende thema’s. 23 
 24 
De ACLO streeft ernaar het contact met haar ongebonden sporters te verbeteren.  25 
- ‘MyACLO’ (DMS) is het gepersonaliseerde gedeelte op de ACLO-website waar de 26 

ACLO-sporter naar behoefte van informatie kan worden voorzien met betrekking tot 27 
alle ACLO-zaken. Ook kunnen de studenten een online cursus evaluatieformulier 28 
invullen, persoonlijke resultaten inzien of een sportmaatje toevoegen. 29 

- De Denktank geeft de mogelijkheid aan sporters, door middel van het zichtbaar 30 
aanwezig zijn tijdens algemene uren, direct een mening te geven over deze 31 
sportmomenten. Er kan maandelijks een thema worden gekozen door de Denktank 32 
waar uitgebreider op kan worden ingegaan. 33 

- Via MyACLO (DMS) kunnen vragen van verschillende aard worden gesteld. Dit geeft 34 
de mogelijkheid om gericht vragen te stellen aan specifieke groepen sporters. 35 

- ACLO-applicatie. De ACLO zal in het begin van 2014-2015 een ACLO-app online 36 
brengen. De applicatie geeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de services 37 
van de ACLO zoals reserveren, roosters en cursus-inschrijvingen. Ook wordt de 38 
mogelijkheid geboden om groepen sporters met pushberichten te bereiken met 39 
persoonlijke informatie. 40 

6.7.3 Klachtenprocedure 41 

Indien een persoon of instantie niet geheel tevreden is over de accommodatie, de 42 
dienstverlening, het sportaanbod of andere zaken, kan er een klacht ontstaan. Voor de 43 
behandeling van de klachten heeft de ACLO een klachtenprocedure. 44 
De klachten worden in eerste instantie in behandeling genomen door het DB, die de klacht 45 
vervolgens doorstuurt naar de betreffende persoon of instantie binnen de ACLO of het 46 
Sportcentrum. Wanneer de klacht niet naar de wens van de sporter is afgehandeld of 47 
indien de klacht het DB betreft, wordt de klacht in behandeling genomen door het AB.  48 
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Voor beide afhandelingsmethoden zijn procedures opgesteld, inclusief de stappen die de 1 
persoon met een klacht moet zetten. De procedure die de klager moet volgen, staat 2 
vermeld op de website en is opgenomen in het verenigingsdocument.  3 

6.7.4 Publiciteitsbeleid 4 

Door middel van de beschikbare communicatiemiddelen worden de sportbewijshouders 5 
van informatie voorzien over de mogelijkheden en ontwikkelingen bij de ACLO. Publiciteit 6 
is een samenvattend begrip voor een reeks van activiteiten om de ACLO en haar 7 
sportactiviteiten onder de aandacht van de student in Groningen te brengen en te houden. 8 
Alle publiciteit en promotie liggen in het verlengde van de doelstelling van de ACLO om 9 
studenten van de RUG en de HG aan te zetten tot verantwoord bewegen door 10 
gevarieerde en toegankelijke sport aan te bieden. 11 
 12 
De publicitaire activiteiten van de ACLO hebben twee marketing doelstellingen. 13 
- Aanspreken van studenten die nog niet bij de ACLO sporten en hen overtuigen dat 14 

sport belangrijk is. Het gaat hierbij om een vergroting van het aantal sportende 15 
studenten. 16 

- Communiceren aan de sportbewijshouders wat er te doen is bij de ACLO en hen 17 
hiermee enthousiast te maken en te houden over de ACLO. 18 

 19 
In de publiciteit worden de specifieke kenmerken van de ACLO uitgedragen, namelijk: 20 
- een breed aanbod aan sport en beweging; 21 
- in verschillende vormen (cursussen, vrij sporten, algemene uren, competitie); 22 
- op verschillende niveaus; 23 
- voor zowel RUG- als HG-studenten; 24 
- in verenigingsverband of ongebonden; 25 
- onder zelfstandig studentbestuur; 26 
- voor een vaste, lage basisprijs. 27 
 28 
Het publiciteitsbeleid maakt onderscheid tussen de onderstaande groepen en 29 
onderwerpen waarover gecommuniceerd dient te worden. 30 
- Eerstejaars en ouderejaars studenten. Het is belangrijk rekening te houden met het 31 

verschil tussen eerstejaars en ouderejaars studenten. De ouderejaars studenten zijn 32 
meestal al bekend met de ACLO. Door hierop in te spelen krijgen zij de informatie 33 
die voor hen gewenst is. Eerstejaars hebben juist behoefte aan informatie over het 34 
gehele ACLO-aanbod. 35 

- RUG- en HG-studenten. De communicatie kan de komende jaren gespecificeerd 36 
worden voor studenten van de twee onderwijsinstellingen.  37 

- Internationale studenten. De communicatie voor buitenlandse studenten heeft een 38 
andere formulering nodig dan die voor Nederlandstalige studenten.  39 

- Verenigingssporters/ongebonden sporters. Ongebonden sporters kunnen op het 40 
gebied van communicatie andere behoeftes hebben dan verenigingssporters.  41 

- Studenten die de afstand tot het Sportcentrum als te ver ervaren. Door uitbreiding in 42 
de binnenstad wordt sport naar de student toegebracht, waardoor een andere 43 
doelgroep kan worden aangesproken.  44 

- Het studentbestuur. Het propageren van het studentbestuur, zowel op het niveau 45 
van de ACLO (AB en DB) als bij de verenigingen, is nodig om jaarlijks een adequate 46 
invulling van alle bestuurlijke posities voor studenten te krijgen. Publiciteit kan 47 
bijdragen aan het creëren van een positiever imago van studentbestuurders. 48 

 49 
De ACLO maakt gebruik van een aantal te onderscheiden publicitaire middelen om haar 50 
eigen logo en huisstijl eenduidig uit te dragen. Het logo van de ACLO staat op de externe 51 
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publicitaire middelen als op interne correspondentie. Hierdoor wordt de herkenbaarheid 1 
en de consistentie gewaarborgd Daarnaast levert de huisstijl een bijdrage aan de 2 
professionele uitstraling van de ACLO. Verder worden alle promotionele uitingen van de 3 
ACLO zoveel mogelijk ook in het Engels gedaan.  4 
De publicitaire middelen waarvan de ACLO gebruik maakt, staan beschreven in het ACLO 5 
Marketingplan. Het publiciteitsbeleid wordt hierin nader uitgewerkt. Het huidige 6 
Marketingplan is opgesteld in 2011 en zal in de komende beleidsplanperiode worden 7 
vernieuwd. Het gebruik van sociale media door de ACLO staat nog niet beschreven in het 8 
Marketingplan. De ACLO maakt echter wel dagelijks gebruik van sociale media zoals 9 
Facebook en Twitter. Deze kanalen worden ingezet om sporters te informeren en te 10 
enthousiasmeren over zaken die bij de ACLO spelen. Naast het marketingplan wordt 11 
jaarlijks een communicatieplan opgesteld door de Vicevoorzitter van het DB.  12 

6.8 Het verenigingsbeleid 

6.8.1 Erkenningsbeleid 13 

De ACLO staat open voor het ontstaan van nieuwe sport- en partnerverenigingen die zich 14 
bij de ACLO willen aansluiten. In dergelijke gevallen wordt gekeken naar de toegevoegde 15 
waarde ten opzichte van de huidige verenigingen. Het bestaansrecht van verenigingen met 16 
weinig studentleden wordt door de ACLO kritisch bekeken. 17 
Het ontstaan van nieuwe verenigingen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van 18 
de betrokken studenten. Het DB van de ACLO kan echter ook initiatieven nemen om het 19 
ontstaan van een vereniging in een nieuwe tak van sport te bevorderen, bijvoorbeeld na 20 
afloop van een cursus in die sport. In principe neemt de ACLO alleen verenigingen in een 21 
tak van sport aan die nog niet in georganiseerd verband wordt beoefend. Indien er sprake 22 
is van een grote meerwaarde ten opzichte van een bestaande vereniging, kan het ook 23 
gaan om een sport waarvoor reeds een andere vereniging bestaat. Alle besluiten over 24 
permanente, tijdelijke of geen erkenning van een vereniging worden binnen de ACLO 25 
genomen door het AB. 26 
 27 
De regeling over het erkenningsbeleid van verenigingen voorziet erin dat eerst wordt 28 
beslist over de tijdelijke erkenning van een vereniging. Na twee jaren kan de tijdelijke 29 
erkenning worden omgezet in een permanente erkenning, tenzij er problemen zijn met de 30 
betreffende vereniging. In dat geval kan na maximaal drie jaren de tijdelijke erkenning 31 
worden omgezet in een permanente erkenning. 32 
Een erkende vereniging heeft rechten en plichten. Verenigingen krijgen daarnaast de 33 
mogelijkheid meerdere malen per jaar een cursus te organiseren om op deze manier leden 34 
te kunnen werven. De ACLO zal dit bij haar jonge verenigingen meer stimuleren. 35 
Criteria voor erkenning van een nieuwe vereniging zijn onder meer dat het een 36 
studentensportvereniging betreft, dat de vereniging bereid is de regels van de ACLO te 37 
volgen en dat de vereniging een toegevoegde waarde heeft voor de studentensport.  38 
Bij het omzetten van de tijdelijke naar de permanente erkenning moet een vereniging een 39 
aantal studentleden hebben dat ten minste even groot is als de parameter voor de 40 
desbetreffende sport. Het minimale aantal is tien studentleden. Er moeten dus voldoende 41 
studenten zijn om een trainingsgroep te vullen. De omvang van een trainingsgroep varieert 42 
per tak van sport en is afhankelijk van daarvoor opgestelde streefwaarden. Heeft een 43 
vereniging dit ledenaantal nog niet bereikt, dan zal de erkenning door de ACLO komen te 44 
vervallen. Wanneer een permanent erkende vereniging terugvalt naar een kleiner aantal 45 
studentleden dan de omvang van een trainingsgroep, wordt de vereniging naar tijdelijke 46 
erkenning teruggezet. Het ledenaantal van de verenigingen wordt op één moment in het 47 
jaar gemeten, namelijk tijdens de controle van de ledenlijst. 48 
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Wanneer een vereniging wordt teruggezet naar een tijdelijke erkenning, kan de ACLO er 1 
na een jaar voor kiezen om de erkenning van de vereniging te laten vervallen. Wanneer de 2 
vereniging weer opnieuw de permanente erkende status wil ontvangen, kan dit via de 3 
gebruikelijke weg. Na twee jaren kan de tijdelijke erkenning worden omgezet in een 4 
permanente erkenning, tenzij er problemen zijn met de betreffende vereniging. In dat 5 
geval kan na maximaal drie jaren de tijdelijke erkenning worden omgezet in een 6 
permanente erkenning. 7 
 8 
Voorafgaande aan de erkenning moet worden nagegaan welke accommodaties en 9 
sportleiders een vereniging nodig heeft en of deze ter beschikking kunnen worden gesteld 10 
aan de vereniging. Het Sportcentrum wordt daarom bij de erkenningen van nieuwe 11 
verenigingen in een vroeg stadium betrokken. Als er in de bestaande accommodatie geen 12 
ruimte is voor een nieuwe vereniging, zal de vereniging in principe niet aangenomen 13 
worden. Als de vereniging een sport betreft die nog niet in georganiseerd verband wordt 14 
beoefend en waar veel animo voor is, zal de ACLO er naar streven hier toch een oplossing 15 
voor te vinden. 16 
Als een vereniging zich niet aan haar verplichtingen ten opzichte van de ACLO houdt, kan 17 
de vereniging teruggezet worden naar een tijdelijke erkenning. Daarnaast treden de ACLO 18 
en het Sportcentrum streng op tegen verenigingen die niet op tijd aan hun 19 
betalingsverplichtingen voldoen. 20 
 21 
Wanneer een vereniging zich in een bepaald jaar vóór 1 februari aansluit bij de ACLO 22 
wordt deze vereniging in juni van dat jaar meegenomen bij de beoordeling voor 23 
verlenging van erkenningen. Wanneer een vereniging zich na 1 februari aansluit komt ze 24 
pas bij de verlenging van erkenningen van het jaar daarop in aanmerking. 25 

6.8.2 Verenigingsondersteuning 26 

De ACLO heeft een rol in het assisteren van haar verenigingen door faciliterend op te 27 
treden voor een aantal kleine voorzieningen en voor ondersteuning op het gebied van de 28 
dagelijkse gang van zaken. De ACLO wil door middel van de organisatie van de kaderdag 29 
en andere workshops de kadervorming van actieve studenten waar mogelijk bevorderen.  30 
 31 
Ook het Sportcentrum ondersteunt waar nodig de verenigingen. Het Sportcentrum is voor 32 
de verenigingen een continue partij met veel kennis. Vooral op het gebied van 33 
accommodatie, sporttechnische begeleiding, coaching en clubhuizen zijn de verenigingen 34 
erg geholpen bij de kennis van het Sportcentrum. De verenigingen kunnen bij het 35 
Sportcentrum terecht voor het organiseren van evenementen en voor ondersteuning bij de 36 
competitie. 37 
 38 
De ACLO werkt samen met het Huis voor de Sport (HvdS) ter ondersteuning van haar 39 
verenigingen. Het HvdS beschikt voor verenigingen over informatie over beleidszaken die 40 
de ACLO en het Sportcentrum niet kunnen bieden. Door het HvdS te promoten in het 41 
verenigingsdocument maakt de ACLO duidelijk aan haar verenigingen waar specifieke 42 
ondersteuning kan worden verkregen.  43 
 44 
De Groninger Archieven stelt archiefruimte voor verenigingen van de ACLO ter 45 
beschikking. De ACLO faciliteert de verenigingen die hiervan gebruik maken.  46 
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7 Externe Contacten 1 

7.1 De RUG en de HG 

7.1.1 De Colleges van Bestuur en de medezeggenschapsorganen 2 

Het Sportcentrum en de ACLO zijn verbonden met twee instellingen met elk een College 3 
van Bestuur. De Colleges hebben enkele keren per jaar een onderling Bestuurlijk Overleg. 4 
De instellingen zijn zeer belangrijk bij het bepalen van de uiteindelijke accommodatie- en 5 
personele uitbreidingen en de bekostiging daarvan. 6 
Het Sportcentrum en de ACLO hebben geen periodiek contact met de Colleges. De 7 
contacten lopen in de hiërarchische lijn via de afdeling Onderwijs & Studenten van de RUG 8 
en de afdeling Studentenzaken van de HG. Het Sportcentrum en de ACLO stellen de grote 9 
betrokkenheid van de Colleges zeer op prijs. Waar nodig zal een delegatie van beide 10 
Colleges worden uitgenodigd voor een werkbezoek op het Sportcentrum. 11 
 12 
De RUG kent een Universiteitsraad (UR) en de HG een Hogeschool 13 
Medezeggenschapsraad (HMR). De leden van deze medezeggenschapsorganen 14 
overleggen met hun Colleges. Deze raden hebben instemmingsrecht over het 15 
studentenbeleid, inclusief het beleid ten aanzien van de studentensport. Daarmee zijn de 16 
leden van deze raden zeer belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van de 17 
studentensport. In de raden worden jaarlijks nieuwe studentenfracties en tweejaarlijks 18 
nieuwe personeelsfracties verkozen. Daarnaast kunnen RUG-personeelsleden van het 19 
Sportcentrum bij problemen terecht bij de Dienstraad van het Bureau van de RUG. Het 20 
personeel van het Sportcentrum bij de HG kan terecht bij de HMR. De ACLO wil elk jaar 21 
de leden van de UR en de HMR of een vertegenwoordiging daarvan uitnodigen voor een 22 
kennismakingsgesprek. 23 

7.1.2 Het Hanze Instituut voor Sportstudies 24 

Het Instituut voor Sportstudies van de HG kent de opleiding Sport, Gezondheid en 25 
Management (SGM) en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (ALO). 26 
De ACLO en het Sportcentrum hebben voornamelijk contact met het IS op het gebied van 27 
roostering, waarbij de LofA kadervormend is. Door middel van flexibel roosteren hopen 28 
beide partijen efficiënter gebruik te kunnen maken van de beide accommodaties. 29 
Daarnaast bieden de ACLO en het Sportcentrum waar mogelijk stageplekken aan IS-30 
studenten aan.  31 

7.1.3 Het CUOS 32 

Het CUOS verdeelt financiële middelen van de RUG over erkende studentenorganisaties. 33 
De ACLO is erkend als studentenvoorziening voor studenten van de RUG en de HG. De 34 
ACLO ontvangt van het CUOS jaarlijks een vast bedrag aan activiteitensubsidie. Ook heeft 35 
de ACLO recht op een vast aantal bestuursbeursmaanden van de RUG en de HG als 36 
tegemoetkoming in de studievertraging van haar studentbestuurders. Elk jaar dient de 37 
ACLO haar jaarverslagen in bij het CUOS. Een lid van het CUOS is toehoorder bij de AB-38 
vergaderingen. 39 
De ACLO zal zich blijven inzetten voor erkenning van de studentensport als 40 
studentenvoorziening van de RUG en de HG, voor voldoende subsidie, voor samenwerking 41 
met andere studentenvoorzieningen en voor goede contacten met het CUOS. 42 
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Eens per drie jaar worden de sportverenigingen van de ACLO door het CUOS getoetst aan 1 
de criteria voor toekenning van bestuursbeurzen. De RUG en de HG hebben hiervoor een 2 
gezamenlijke regeling bestuursbeurzen. Na toetsing van de aanvragen adviseert het CUOS 3 
het College van Bestuur van de RUG. 4 
Het CUOS belegt elke maand het CUOS-koepeloverleg met de voorzitters van de besturen 5 
van de studentenvoorzieningen en de koepels van studentenorganisaties. De voorzitter 6 
van de ACLO neemt hieraan deel. Overige deelnemers zijn ESN, KEI, Usva, Contractus, 7 
FVOG, SKLO, de studentassessor van het CvB van de RUG en het studentlid presidium UR. 8 

7.1.4 De SSA 9 

Bij de HG zal de ACLO naast de fracties in de HMR vooral contact onderhouden met de 10 
SSA. De Stichting Studenten Activiteiten (SSA) is de koepelorganisatie voor de 11 
studieverenigingen van de HG. Daarnaast ondersteunt zij enkele andere 12 
studentenorganisaties die actief zijn op, of toegankelijk zijn voor studenten van de HG. 13 
Haar derde activiteit bestaat uit een aantal, al dan niet incidentele, werkzaamheden voor 14 
de HG. 15 
Word Actief is een commissie van de Stichting Studenten Activiteiten die als doel heeft 16 
studenten actief te maken bij verenigingen en (studenten)organisaties naast hun studie. 17 
Door notities te schrijven, activiteiten te organiseren en studenten te informeren werkt 18 
Word Actief aan een cultuuromslag binnen de HG. Het doel van deze cultuuromslag is dat 19 
studenten inzien dat de studie alleen nog geen student maakt. 20 

7.1.5 De studentenvoorzieningen ESN, KEI, Usva 21 

Naast de ACLO zijn er in Groningen nog drie erkende studentenvoorzieningen: ESN voor 22 
de internationale studenten, KEI voor de algemene introductie van eerstejaarsstudenten en 23 
Usva voor de culturele vorming van studenten. De ACLO werkt regelmatig samen met de 24 
besturen van deze voorzieningen, soms gezamenlijk zoals in het CUOS-koepeloverleg maar 25 
ook afzonderlijk. ACLO en KEI organiseren samen het Sportplaza, een middag in de KEI-26 
week waar eerstejaars met de studentensport kennis kunnen maken. ACLO en ESN 27 
organiseren een sportdag voor internationale studenten. In haar Introduction Week 28 
organiseert ESN voor nieuwe internationale studenten ook enkele activiteiten bij het 29 
Sportcentrum: ESN meets ACLO. 30 

7.1.6 Het Facilitair Bedrijf 31 

Onderhoudsbudgetten op het gebied van gebouw- en terreinbeheer worden binnen de 32 
RUG beheerd door het Facilitair Bedrijf (FB). Dit betekent voor het Sportcentrum dat er 33 
intensief overleg plaatsvindt tussen het Sportcentrum en het FB op het gebied van 34 
onderhoud van gebouwen en terreinen (sportvelden). Ook met andere afdelingen van het 35 
FB (Hospitality Services, Logistiek) is er regelmatig contact. Het FB verhuurt de Sportsbar 36 
aan een ondernemer. De ACLO en het Sportcentrum streven naar een openstelling van de 37 
Sportsbar die aansluit op het sportrooster en naar samenwerking met ACLO-verenigingen. 38 

7.1.7 Vastgoed en Investeringsprojecten 39 

De afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI) verzorgt de huisvesting van alle 40 
universitaire onderdelen. Namens het College van Bestuur treedt zij hierbij intern en extern 41 
op als eigenaar van het RUG-vastgoed. 42 
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VGI heeft zowel een beleidsontwikkelende als een uitvoerende taak. De afdeling is 1 
verantwoordelijk voor een efficiënt en bedrijfsmatig beheer van het vastgoed in brede zin 2 
en voor de ontwikkeling en uitvoering van investeringsprojecten. 3 

7.1.8 Sportwetenschappelijk onderwijs en onderzoek 4 

De ACLO en het Sportcentrum stellen zich dienstbaar op in de begeleiding van stagiaires 5 
van met name de moederinstellingen RUG en HG en bieden mogelijkheden tot 6 
veldonderzoek voor studenten. Dit leidt tot synergetische effecten met de verschillende 7 
‘schools’ van de HG en faculteiten van de RUG. 8 
Daarnaast stelt het Sportcentrum zich eveneens faciliterend en bemiddelend op bij het 9 
ontwikkelen van plannen op het gebied van sportwetenschappelijk onderzoek. 10 

7.1.9 Zernikecomplex 11 

In juni 2013 hebben de Gemeente, de Provincie, de Rijksuniversiteit en de 12 
Hanzehogeschool een vergaande samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij ambiëren 13 
een omgeving waar bedrijven en onderwijsinstellingen samen werken en samenwerken, 14 
een stadswijk met voorzieningen voor werken, studeren, onderzoek en ontspanning (sport, 15 
horeca en winkels). Het parkmanagement, de kennisuitwisseling, netwerkvorming en 16 
ontmoeting staan hoog op de agenda voor de komende tijd. De ACLO en het 17 
Sportcentrum zien de sportvoorzieningen als een belangrijke pijler van het Zernikecomplex 18 
en willen in de toekomst graag betrokken blijven bij het overleg over veiligheid en 19 
bereikbaarheid van de sportfaciliteiten. Dit contact verloopt voornamelijk via de 20 
Vastgoedafdelingen van de RUG en de HG. 21 

7.2 De Gemeente en de lokale instellingen 

7.2.1 De Gemeente Groningen 22 

Er wordt door de ACLO en het Sportcentrum nauw contact gehouden met de Gemeente 23 
Groningen. Ook de Gemeente is, uit oogpunt van de uitstraling van de stad, gebaat bij 24 
een goede sportvoorziening voor het hoger onderwijs. Daarnaast is contact met de 25 
Gemeente van belang vanwege het gebruik van gemeentelijke accommodatie door vele 26 
verenigingen. De ACLO en het Sportcentrum kunnen een bemiddelende rol spelen tussen 27 
de Gemeente en de verenigingen indien er problemen zijn. 28 
Wanneer beschikbare accommodaties van de RUG en de HG niet toereikend genoeg zijn 29 
voor de behoefte van de ACLO, zal de ACLO overige accommodaties bij de Gemeente 30 
huren. Een voorbeeld hiervan is de schaatsaccommodatie van het Kardingecomplex.  31 
 32 
De Gemeente kan subsidies geven aan sportverenigingen voor accommodaties of 33 
evenementen. De ACLO en het Sportcentrum vinden financiële steun van de Gemeente 34 
zeer belangrijk en hopen dat hierover in de toekomst goede afspraken te maken zijn. De 35 
gesprekken met de Gemeente over accommodatie worden namens de ACLO en de 36 
verenigingen gevoerd door leden van het DB van de ACLO en de directie van het 37 
Sportcentrum. De ACLO streeft ernaar goed op de hoogte te blijven van de 38 
ontwikkelingen met betrekking tot de accommodatieproblematiek.  39 
 40 
Het DB van de ACLO dient ten minste één keer per jaar overleg te hebben en kennis te 41 
maken met de wethouder van sport van de Gemeente. Dat overleg dient bij voorkeur 42 
plaats te hebben vlak na de jaarwisseling zodat het bestuur reeds voldoende kennis en 43 
diepgang bezit. 44 
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7.2.2 Student en Stad 1 

Student en Stad is een politieke partij die al ruim 20 jaar de stem van de jongeren in de 2 
Groningse gemeenteraad vertegenwoordigt. Zij komen op voor de belangen van jongeren 3 
in Groningen. In het incidentele contact met Student en Stad treedt de ACLO op als 4 
vertegenwoordiger van de ongebonden sporters of gebonden sporters omtrent 5 
beleidszaken die betrekking hebben op studentensport. De ACLO staat ook open voor 6 
contact met andere geïnteresseerde partijen. 7 

7.2.3 Topsport NOORD 8 

Topsport NOORD zet zich in voor goede begeleiding en ontwikkeling van talenten en 9 
topsporters in Noord-Nederland. Deze begeleiding en ondersteuning spelen een cruciale 10 
rol in de carrière van talenten en topsporters. Topsport NOORD probeert het 11 
bovenstaande te realiseren in nauwe samenwerking met alle faciliteitenpartners op 12 
onderwijs-, medisch- en trainingstechnisch gebied in heel Noord-Nederland. 13 

7.2.4 RTC’s 14 

In een Regionaal Trainingscentrum (RTC) worden door een sportbond aan een 15 
geselecteerde groep sporttalenten extra faciliteiten en begeleiding geboden. Het gaat 16 
hierbij om jonge sporters die de potentie hebben om uiteindelijk door te stromen naar de 17 
landelijke S-1 en Senioren topsportprogramma's. Het komt voor dat ACLO-18 
sportverenigingen deelnemen aan een RTC. 19 

7.3 (Inter-)Nationale Contacten 

7.3.1 Studenten Sport Nederland (SSN) 20 

De ACLO is aangesloten bij de stichting SSN. De SSN is een landelijke organisatie die als 21 
koepel van de lokale sportraden fungeert. De RvT is binnen SSN het hoogste orgaan en 22 
neemt dan ook de besluiten met betrekking tot de jaarplannen, begrotingen en dergelijke. 23 
Kortgezegd zet de RvT de groten lijnen uit met betrekking tot het beleid, waarna het DB 24 
deze ter uitvoering brengt. De RvT bestaat uit twee OSSO-vertegenwoordigers, twee 25 
hoofden van universitaire sportcentra, een extern persoon en een ex-DB lid. De ACLO 26 
streeft als grootste OSSO van het land ernaar dat jaarlijks één van de twee OSSO-27 
vertegenwoordigers in de RvT uit de ACLO afkomstig is. 28 
 29 
De overkoepelende studentensportorganisaties (OSSO's) zijn op hun beurt de 30 
belangenbehartigers van de studentensportverenigingen en/of individuele sporters en 31 
vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). SSN is als landelijke studentensportkoepel een 32 
organisatie voor en door studenten. Elke aangesloten OSSO betaalt een vast bedrag 33 
contributie per jaar aan de SSN. In het Algemeen Bestuur (AB) is elke bij SSN aangesloten 34 
OSSO met één stem vertegenwoordigd. Het AB benoemt jaarlijks een nieuw Dagelijks 35 
Bestuur en heeft tevens een sterke instructiebevoegdheid richting de RvT. 36 
 37 
Het DB bestaat uit tenminste drie studentbestuurders die de leiding hebben over de 38 
dagelijkse gang van zaken binnen SSN. Hierover leggen zij verantwoording af aan zowel 39 
het AB als de RvT. SSN biedt verder voor de ACLO de mogelijkheid om mee te doen aan 40 
NSK’s, het GNSK, de EUC’s en WUC’s. De ACLO hecht grote waarde aan de contacten 41 
met haar zusterorganisaties elders in het land. De contacten met andere OSSO’s zijn zowel 42 
structureel - in SSN-verband en bij NSK’s en GNSK’s - als incidenteel, zoals in de vorm van 43 
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werkbezoeken. De ACLO vindt het waardevol om ook in de toekomst informatie en 1 
ervaringen met de andere OSSO’s uit te wisselen. 2 

7.3.2 Het Hoofdenoverleg  3 

De hoofden van de diverse universitaire studentensportcentra vergaderen circa vijf keer 4 
per jaar. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te informeren over vernieuwingen 5 
en veranderingen op allerlei gebied zoals het Sportbewijsbeleid, de automatisering, het 6 
personeelsbeleid en de financiën. Tevens wordt gekeken waar samenwerking mogelijk is. 7 
Bij verdere samenwerking kan worden gedacht aan gemeenschappelijke inkoop, 8 
accommodatiebeleid, sponsoring en het in stand houden van SSN. 9 
 10 
De hoofden Lichamelijke Vorming en Sport (LV&S) komen twee keer per jaar bij elkaar om 11 
elkaar te informeren over verbeteringen, vernieuwingen en trends aangaande het 12 
sportprogramma. 13 

7.3.3 European Network of Academic Sportservices (ENAS)  14 

Het Sportcentrum heeft zich aangesloten bij het European Network of Academic 15 
Sportservices (ENAS) om zodanig op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op 16 
Europees niveau. Eens per jaar wordt er door ENAS een congres georganiseerd in één van 17 
de lidstaten. Samenwerking op het gebied van inkoop van fitnessapparatuur is één van de 18 
resultaten. 19 

7.4 Maatschappelijke partijen 

De ACLO streeft er naar om in de toekomst een samenwerkingsverband aan te gaan met 20 
een maatschappelijk betrokken partij. Sport biedt namelijk mogelijkheden om de 21 
zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen in de maatschappij te bevorderen. 22 
Het initiëren van de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en de ACLO kan 23 
hieraan bijdragen. 24 

25 
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8 Waardering en resultaten 1 

8.1 De PDCA-cyclus 

In het kader van het EFQM worden de doelstellingen voor de periode 2014-2019 zo 2 
expliciet mogelijk geformuleerd. Gedurende de beleidsplanperiode ondernemen de ACLO 3 
en het Sportcentrum acties om de doelen uit het beleidsplan te bereiken. Bij de ACLO 4 
gebeurt dit mede in de vorm van jaarlijkse speer- en aandachtspunten van een DB. Bij het 5 
Sportcentrum gebeurt dit met name door verbetertrajecten. Na afloop van deze acties 6 
worden de resultaten gemeten. De resultaten kunnen weer aanleiding zijn voor nieuwe 7 
acties om de oorspronkelijke plannen te bereiken. 8 
 9 
Deze cyclus van stappen komt neer op een PDCA-cyclus met als onderdelen Plan, Do, 10 
Check, Act. 11 
In combinatie met het EFQM model zoals dat in de inleiding is genoemd, komt dit neer op 12 
de volgende schematische cyclus. 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
    ORGANISATIE     RESULTAAT 33 
 34 
   FEEDBACK 35 
 36 
Plan: het voorliggende meerjarenbeleidsplan, 37 
Do: de jaarlijkse speerpunten van ACLO en Sportcentrum, de feitelijke processen van 38 
sport, begeleiding en beheer, 39 
Check: de periodieke meting van de resultaten van de beleids- en managementprocessen. 40 
Act: het tussentijds opstellen van nieuwe actiepunten. 41 

8.2 Instrumenten 

Regelmatig wordt door middel van gegevens uit het Management Informatie Systeem 42 
(MIS) en eventueel aanvullend onderzoek gekeken in welke mate de doelstellingen worden 43 
gehaald. Indien nodig, worden aanvullende acties ondernomen. 44 
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De belangrijkste bronnen voor het meten van gegevens zijn als volgt. 1 
- Het DMS, waarin continu de informatie wordt opgeslagen over de bezetting van 2 

ruimten en de inzet van personeel. 3 
- Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) die eens per twee of drie jaar zullen worden 4 

gehouden en waarin de tevredenheid van de klanten wordt gemeten. Aspecten als 5 
dienstverlening, begeleiding en inhoud van het programma worden daarin standaard 6 
meegenomen. Aan de hand van de uitkomsten wordt de huidige waarde vastgesteld 7 
en tevens wordt de streefwaarde voor de komende periode vastgesteld. Waar nodig 8 
worden verbetertrajecten in kaart gebracht met als doel de kwaliteit te verhogen en 9 
de vastgestelde nieuwe streefwaarde zodoende bereikt kan worden. 10 

- Motivatieonderzoeken (MTO) die eens per vijf jaar worden gehouden. Hierbij worden 11 
niet alleen klanten bevraagd die in het bezit zijn van een geldig sportbewijs maar 12 
iedere student die staat ingeschreven bij de moederinstellingen wordt in de 13 
gelegenheid gesteld om aan het onderzoek deel te nemen. Uit deze onderzoeken 14 
komen gegevens naar voren die als basis kunnen dienen voor nieuw beleid. Er wordt 15 
onder andere antwoord verkregen op de vraag, waarom mensen wel of niet bij het 16 
Sportcentrum / de ACLO sporten. 17 

- De strategische personeelsenquêtes van de RUG die jaarlijks worden gehouden. 18 
Deze enquêtes geven minder informatie over verbeterpunten bij het Sportcentrum, 19 
maar zijn vooral een uitstekend middel om de tevredenheid van het personeel bij het 20 
Sportcentrum te vergelijken met die van het personeel bij andere onderdelen van de 21 
RUG. 22 

Daarnaast wordt informatie verzameld van de de RUG en de HG over bijvoorbeeld de 23 
aantallen ingeschreven studenten en het aantal internationale studenten.  24 
 25 
In bijlage 2 wordt een aantal kengetallen over zowel de omvang van het programma, de 26 
omvang van de personeelsinzet/begeleiding en de participatie van studenten 27 
weergegeven als de tevredenheid van klanten. Waar mogelijk zijn voor 2019 de 28 
streefwaarden op grond van dit beleidsplan vermeld. 29 

8.3 Jaarlijkse cyclus 

De PDCA-cyclus strekt zich zowel uit over de vijf jaren van het meerjarenbeleidsplan, als 30 
over het bestuursjaar van één ACLO DB. De cyclus binnen één jaar is als volgt. 31 
a) Het nieuwe DB stelt aan het begin van het jaar speerpunten op. Deze zijn gebaseerd 32 

op de evaluaties van het voorgaande DB en op het vigerende meerjarenbeleidsplan 33 
[Plan]. De speerpunten worden besproken met het AB en met de RvA. 34 

b) Het DB voert gedurende het jaar de speerpunten uit; halverwege het jaar wordt een 35 
tussentijdse evaluatie besproken met het AB. [Do] 36 

c) Het DB blikt aan het eind van het jaar terug op het gevoerde beleid en de 37 
uitgevoerde acties [Check]; dit gebeurt door: 38 
- een evaluatie van de speerpunten, 39 
- een weergave van de meest actuele kengetallen (zie bijlage 2), 40 
- een korte beoordeling van de voortgang van de uitvoering van het 41 

meerjarenbeleidsplan. 42 
d) De hiervoor genoemde resultaten en evaluaties zijn de input voor een nieuw DB om 43 

de eigen speerpunten voor het volgende bestuursjaar op te stellen [Act].  44 
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Bijlage 1: Evaluatie doelstellingen MJBP 2009-2014 

Hieronder worden de doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan 2009-2014 ‘Bewegen 1 
tot sport. Op naar de 20.000’ geëvalueerd. Voor de precieze cijfers wordt verwezen naar 2 
de kengetallen. 3 
 4 
1. Verbreding van de sportdefinitie 5 
In het MJBP 2009-2014 heeft de ACLO een verbreding van de eigen grondslag 6 
nagestreefd waardoor deze aansluit bij de sportdefinitie van het NOC*NSF, namelijk sport 7 
als een fysieke en mentale inspanning. Als gevolg hiervan heeft de ACLO in samenwerking 8 
met het Sportcentrum gedurende vier jaar bridge- en schaakcursussen aangeboden. De 9 
animo hiervoor was laag. Mogelijke redenen zijn dat studenten deze sport ook gemakkelijk 10 
bij schaak- of bridgeverenigingen kunnen beoefenen en liever op locaties in de binnenstad 11 
spelen. Tevens zijn de cursussen niet goed aangeboden in Marathon en sluit het aanbod 12 
van cursussen van anderhalf uur niet goed aan bij het karakter van denksporten. In de 13 
collegejaren 2009-2010 en 2010-2011 is in het promotiemateriaal rekening gehouden met 14 
de verbrede sportdefinitie. Er werden onder andere posters opgehangen met een 15 
aankondiging van de bridge- en schaakcursussen. Er zijn echter slechts enkele posters met 16 
deze aankondigingen verspreid en in het promotiemateriaal is vooral getracht om 17 
studenten aan te zetten tot het beoefenen van fysieke sporten bij de ACLO.  18 
 19 
Tijdens de afgelopen MJBP periode is ook ingezet op de bewustwording bij studenten 20 
omtrent gezond eten. Hieruit is de cursus ‘Grip op Voeding’ voortgevloeid met in het 21 
opstartjaar (2010-2011) in totaal 51 deelnemers. Het jaar daarna werd deze cursus voor het 22 
laatst georganiseerd en waren er in totaal 13 deelnemers.  23 
 24 
De ACLO is, in samenwerking met het Sportcentrum, druk geweest met het uitbreiden van 25 
het sportaanbod. Hierbij is gekeken naar in opkomst zijnde sporten. Ten opzichte van het 26 
startjaar van het MJBP 2009-2014 zijn Moddervet (voorheen Explore, sinds 2010-2011), 27 
G.S.P.V. De NoordPole (2013-2014) en G.S.K.V. Released (2010-2011) ook aan de ACLO 28 
verbonden, waarbij NoordPole nog geen permanente erkenning heeft verkregen. Daar 29 
staat tegenover dat G.S.O.V. Octopus niet langer meer bestaat als zelfstandige vereniging 30 
en is opgegaan in G.B.D. Calamari. Ook G.S.R. De Rijclub is niet meer aangesloten. 31 
 32 
Naast het aanbieden van extra sporten heeft de ACLO in samenwerking met het 33 
Sportcentrum extra evenementen georganiseerd zoals de jaarlijks georganiseerde ACLO-34 
Vitalisloop (vanaf 2010-2011) en ESN meets ACLO. Tijdens de afgelopen MJBP periode 35 
zijn er bovendien plannen ontstaan om de Lauwersloop opnieuw te organiseren. Ter 36 
viering van het 400 jarig bestaan van de RUG is in mei 2014 de eerste vernieuwde editie 37 
van de Lauwersloop gehouden. Het succes van de editie in 2014 zal worden gevolgd door 38 
edities in 2015 en 2016. Het is de bedoeling om ook na deze jaargangen het evenement 39 
jaarlijks te organiseren. 40 
 41 
2. Groei naar 20.000 sportbewijshouders  42 
In 2008-2009 bedroeg het aantal sportbewijshouders 17.500. De verwachte groei van de 43 
RUG en de HG naar gezamenlijk 53.000 studenten zou voor de ACLO leiden tot meer 44 
sportbewijshouders. Mede om deze verwachting is de doelstelling van 20.000 45 
sportbewijshouders gesteld.  46 
 47 
De groei van het aantal studenten bij de RUG en HG heeft zich doorgezet tot 53.683 48 
studenten aan het begin van het studiejaar 2013 (dit getal is excl. exchange studenten en 49 
bursalen). 50 
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Uit de kengetallen kan worden opgemaakt dat de doelstelling van 20.000 1 
sportbewijshouders onder studenten niet zal worden gehaald. Vooral in het jaar 2010-2011 2 
liep het daadwerkelijke aantal ACLO-sportbewijshouders achter op het verwachte aantal. 3 
In de jaren daarna is dit verwachte aantal steeds niet gehaald met een verschil van 4 
ongeveer 500 sportbewijshouders. Aan het einde van jaar 2013-2014 waren er 18.852 5 
sportbewijshouders. Dit betekent dat er ongeveer 1000 studenten minder zijn 6 
aangetrokken dan de doelstelling stelde. 7 
 8 
De oorzaak voor een lager aantal deelnemers is gelegen in een lagere participatiegraad in 9 
de eerste jaren van het MJBP 2009-2014, gevolgd door een stagnatie in de groei van het 10 
totaal aantal studenten bij de RUG en de HG – als gevolg van de langstudeerboete – in 11 
2012. De redenen voor de lagere participatie zijn, afgaande op het MTO, de drukte tijdens 12 
de algemene uren op primetime en dat de afstand tot de ACLO te groot is. 13 
Indien de SPR-leden worden meegeteld, bedraagt het totaal aantal studenten en 14 
personeelsleden met een sportbewijs aan het einde van ’13-’14 zo’n 21.000.  15 
 16 
2.1. Verhoging participatiegraad studenten  17 
In het MJBP 2009-2014 is een verhoging van de participatiegraad van RUG- en HG-18 
studenten nagestreefd. Volgens het plan zou het jaar 2013-2014 beëindigd moeten 19 
worden met een participatiegraad van 48,6 % onder RUG- en van 24,1 % onder HG-20 
studenten. In tegenstelling tot de doelstelling is de participatiegraad redelijk gelijk 21 
gebleven. Het aantal sportende studenten is in absolute zin wel gestegen, maar dit was 22 
vooral een effect van de stijging van de aantallen RUG- en HG-studenten. Het aantal 23 
sportbewijshouders in ‘13-‘14 was 18.852. Het aantal RUG-studenten was 12.258 en het 24 
aantal HG-studenten 5.259. Er waren daarnaast 1.894 SPR leden en 1.335 overige (of niet 25 
tot een instelling herleidbare) sportbewijshouders. 26 
Sinds 2009-2010 is de participatiegraad onder RUG-studenten redelijk gelijk gebleven. In 27 
‘09-‘10 was de participatiegraad 42,6 % en 43,9 % in ‘12-‘13. In de collegejaren ‘09-‘10, 28 
‘10-‘11 en ‘11-‘12 was de participatiegraad van HG-studenten lager dan de 29 
participatiegraad in het jaar ‘08-‘09. In het collegejaar ‘12-‘13 was de participatiegraad van 30 
21,5 % hoger dan de participatiegraad van 20,8 % in ‘08-‘09. In het collegejaar ’13-’14 was 31 
de participatiegraad onder RUG-studenten 44,1 % en onder HG-studenten 19,7 %.  32 
 33 
In het MTO van 2012 is gevraagd waarom sportbewijshouders weinig gebruik hebben 34 
gemaakt van hun sportbewijs. De belangrijkste redenen waren: a.s. afstuderen, afstand, 35 
eigen drukte, ongunstig tijdstip, te hoge kosten en niet sporten met vrienden. Een 36 
bijkomstige reden voor het achterblijven van een sterkere groei onder HG-studenten is dat 37 
zij meer waarde hechten aan prestatiesport en aan kwaliteit. Dit kunnen tevens redenen 38 
zijn voor het achterblijven van een relatief sterkere groei van het aantal sportende 39 
studenten bij de ACLO. 40 
 41 
2.2. Uitbreiding en verbetering accommodatie 42 
In het MJBP waren enkele doelstellingen opgenomen over de uitbreiding en verbetering 43 
van de accommodatie. In het MJBP stonden ook afspraken over de financiële bijdragen 44 
van de ACLO en het Sportcentrum aan deze uitbreidingen en verbeteringen. 45 
 46 
a. Klimwand (realisatie augustus 2011) 47 
De klimwand is in hoogte en breedte uitgebreid en voldoet aan de bondsnormen om 48 
klimcertificaten te halen. Het is nu ook mogelijk om (inter)nationele evenementen te 49 
organiseren.  50 
b. Tennisbanen, blaashal, squashbanen en vloer tennishal (realisatie juli-augustus 2011) 51 
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De tennishal is omgebouwd tot een multifunctionele sporthal met een “klasse 1” vloer, 1 
geschikt voor volleybal, badminton en zaalvoetbaltrainingen. De hal is voorzien van LED-2 
verlichting. 3 
In eerste instantie is gekozen voor een uitbreiding met 2 squashbanen om te kunnen 4 
bekijken of dit al niet zou voldoen aan de behoefte. In 2012 is besloten om in 5 
samenwerking met de SPR een derde baan bij te bouwen, zodat er nu in totaal 7 6 
squashbanen zijn. 7 
Omdat de tennishal is omgebouwd tot een sporthal is er voor de tennissers een tweede 8 
blaashal gebouwd, zodat er in de winterperiode dezelfde capaciteit voor tennis blijft 9 
bestaan. De toplaag van de banen 1 t/m 6 is nu ook voorzien van dezelfde toplaag als de 10 
overige tennisbanen. Acht banen zijn verlicht, waardoor er meer capaciteit in de 11 
zomerperiode is en de onderhoudskosten omlaag zijn gebracht.  12 
c/e. Twee zand-ingestrooide kunstgrasvelden voor hockey + multifunctioneel veld 13 
(realisatie watergrasveld 2012, realisatie multifunctioneel veld 2014) 14 
Door de te verwachten groei van het aantal hockeyers moest het aantal hockeyvelden 15 
toenemen van drie naar vier velden. In overleg met hockeyverenigingen maar ook met de 16 
voetbalverenigingen is besloten om te investeren in één watergrasveld t.b.v. hockey. Beide 17 
hockeyverenigingen hebben financieel hieraan bijgedragen. 18 
Tijdens de beleidsplanperiode zijn pogingen ondernomen om een multifunctioneel veld 19 
voor hockey (te gebruiken op zondagen) en voetbal (te gebruiken op zaterdagen) te 20 
realiseren. Het in 2014 gepresenteerde resultaat van zo`n multifunctioneel veld voldeed 21 
echter niet volledig aan de door de bonden gestelde kwaliteitseisen. Daarop is besloten 22 
om het oudste hockeyveld (1985) te vervangen door een zand ingestrooid hockeyveld en 23 
om een grasveld voor voetbal te vervangen door een rubber ingestrooid voetbalveld. Zo 24 
beschikt de hockeysport  op zondagen over vier hockeyvelden en de voetbalsport op 25 
zaterdagen over vier velden waarvan twee kunstgrasvelden. Hierdoor is ook de 26 
trainingscapaciteit uitgebreid en kwalitatief verbeterd. Tevens zullen er voor het voetballen 27 
minder afgelastingen zijn en zullen de grasvelden gespaard worden waardoor de capaciteit 28 
ook is toegenomen. 29 
d. Golfuitbreiding (realisatie 2013) 30 
Tijdens de beleidsperiode is gebleken dat Meerstad zich langzamer ontwikkelde dan 31 
verwacht. Dit betekende dat de golfvereniging G.S.G.V. langer gebruik kon maken van de 32 
golfafslag in Harkstede. Ook werd het Sportcentrum geconfronteerd met bezuinigingen. 33 
Daarom is besloten om de geplande aanleg van de golfafslag naast KVI, niet in deze 34 
beleidsperiode te realiseren. Naast de ruimte voor de velden voor hockey en voetbal was 35 
er wel ruimte om een golfafslag te realiseren van een geringere omvang. 36 
 37 
De totale realisatie is binnen de begrote financiële middelen gebleven, hoewel er wel 38 
verschuivingen van middelen hebben plaatsgevonden. Zo viel de aanleg van de 39 
tennisblaashal duurder uit en waren de squashbanen goedkoper. 40 
Om uitbreidingen en vervangingen te kunnen realiseren zijn er betere financiële afspraken 41 
gemaakt tussen de verschillende partners. Zo vallen alle uitbreidingen nu onder de 42 
afdeling VGI van de RUG waardoor reserveringen en vervangingen beter geregeld zijn. 43 
Ook bij uitbreidingen is nu duidelijk wie in welke mate bijdraagt: HG 40 %, RUG 40 % en 44 
de ACLO 20 %. 45 
 46 
2.3. Uitbreiding omvang personele begeleiding 47 
In het beleidsplan 2009-2014 werd aan elke toename met 650 sportbewijshouders een 48 
uitbreiding van 1 fte gekoppeld. Naast de structureel beschikbare formatie (20 fte) van de 49 
RUG en de HG, heeft de ACLO toegezegd 3-4 fte mee te financieren, afhankelijk van de 50 
groei van het aantal sportbewijshouders. De bezuiniging op de middelen van het 51 
Sportcentrum van € 40.000 in 2012 en het streven van de ACLO de verenigingen meer zelf 52 
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de begeleiding te laten uitvoeren, hebben geleid tot een bijstelling. Het totaal aantal fte 1 
sporttechnische begeleiding bedraagt in ’13-’14 23 fte (RUG/HG: 19,5 fte, ACLO; 3,5 fte). 2 
Het aantal begeleide verenigingsuren is vanaf ’11-‘12 bevroren op 400. De gewenste extra 3 
1,5 fte (bij 18.760 kaarthouders) is voor de periode ‘13-‘14 en ’14-‘15 aangepast naar 0,8 4 
fte en is volledig ingezet voor het ongebonden pakket. Ook de deelname van SPR-leden 5 
aan de algemene uren vanaf september 2012 heeft hierbij een rol gespeeld. De bijstelling 6 
is mede bepalend geweest voor de verdere ontwikkeling van het project 7 
verenigingstrainers.  8 
De gehanteerde formule uit het MJBP 2009 (650 sportbewijshouders = 1 fte) is verder 9 
verfijnd naar aanleiding van de KTO’s en de vraagstelling van het laatste MTO (’12-‘13). 10 
 11 
3. Meer internationale studenten en meer integratie  12 
In het MJBP stelde de ACLO zich 2.000 internationale sportbewijshouders in 2014 ten 13 
doel. Verder werd gestreefd naar integratie van internationale studenten met de 14 
Nederlandse studenten. De deelname aan cursussen en het lidmaatschap van verenigingen 15 
was hiervoor een graadmeter. Dit betekent zowel samen sporten als samen deelnemen aan 16 
sociale activiteiten buiten het sporten om. De ACLO zou bij evenementen hieraan 17 
aandacht besteden. Daarnaast zou de ACLO de aangesloten verenigingen stimuleren tot 18 
activiteiten gericht op integratie. 19 
 20 
Het aantal buitenlandse studenten in ‘12-‘13 met een sportbewijs bedroeg al 2.402. De 21 
doelstelling is gehaald met betrekking tot het aantal studenten. Het aantal buitenlandse 22 
studenten met een sportbewijs in ’13-’14 was ongeveer 3.000. Er is echter geen extra 23 
aandacht besteed aan de integratie tussen internationale studenten en Nederlandse 24 
studenten bij cursussen. Het blijkt lastig te zijn om de integratie tussen internationale 25 
studenten en Nederlandse studenten te stimuleren. Daarentegen is de participatiegraad 26 
van internationale studenten wel goed te beïnvloeden. Gebleken is dat bijvoorbeeld de 27 
algemene uren in het weekend druk bezocht worden door internationale studenten.  28 
Het overgrote deel van de verenigingen doet weinig aan het werven van internationale 29 
studenten. De taalbarrière en het kortere verblijf van veel internationale studenten zijn 30 
mogelijke redenen. 31 
De samenwerking met ESN is de afgelopen jaren goed verlopen. Elk jaar wordt er begin 32 
september een tweedaags evenement voor internationale studenten georganiseerd om 33 
deze studenten bij de ACLO te betrekken. In februari wordt dit evenement herhaald om de 34 
nieuwe lichting internationale studenten kennis te laten maken. Daarnaast zorgt ESN dat er 35 
een aantal teams van internationale studenten meedoen aan de interne futsal- en 36 
beachcompetities.  37 
 38 
4. Verhogen klant- en medewerkerstevredenheid 39 
De sportvoorzieningen in Groningen worden in de landelijke Nationale Studenten Enquête 40 
(NSE) hoog gewaardeerd door studenten van de RUG en de HG. De Groningse studenten 41 
van deze drie instellingen zorgen elk jaar voor een top 10 notering. Bij de grote 42 
hogescholen scoort Groningen het hoogst; bij de kleine hogescholen is er een tweede 43 
positie en bij de universiteiten is er ook steeds een top 5 notering. 44 
Daarnaast houden de ACLO en het Sportcentrum om de paar jaar een 45 
tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, een Klantentevredenheidsonderzoek (KTO) 46 
en een Motivatieonderzoek (MTO) onder alle studenten. Zie bijlage 2 voor de belangrijkste 47 
uitkomsten van de laatste onderzoeken. 48 
Verder zijn er evaluaties van specifieke activiteiten. Bij de cursussen wordt achteraf 49 
gevraagd naar de tevredenheid over docenten, accommodatie, communicatie en duur van 50 
de cursus. De gemiddelde waardering voor de onderliggende items per blok varieerde 51 
tussen de 7 en de 9. De verenigingsbesturen is gevraagd naar een oordeel over de 52 
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verenigingstrainers. Gemiddeld werden deze in de jaren 2009 t/m 2012 beoordeeld met 1 
een 7,8. 2 
 3 
5. Faciliteren bevordering deskundigheid bestuurders  4 
De veranderingen in de positie van de student maken het steeds lastiger om goede 5 
studenten te vinden voor de besturen van de ACLO en de sportverenigingen. Dit betekent 6 
dat een groter beroep wordt gedaan op de ondersteuning van besturen. De ACLO heeft 7 
de bevordering van de deskundigheid van studentbesturen daarom als speerpunt gekozen 8 
in het vorige MJBP. 9 
 10 
De volgende punten zijn gerealiseerd in de afgelopen jaren: 11 
- Algemene informatie kan snel worden opgevraagd via de ACLO-website. Onder het 12 

kopje documenten op de website zijn onder andere informatiebrochures, het 13 
meerjarenbeleidsplan en het HR te vinden. Daarnaast staan er voor 14 
sportverenigingsbesturen ook documenten online zoals het verenigingsdocument en 15 
het ledenlijstcontrolepakket. 16 

- Het Sportcentrum heeft voor goede administratieve systemen (MIS) gezorgd om 17 
verenigingen feedback te geven. In augustus 2014 is het nieuwe DMS-18 
reserveringssysteem geïmplementeerd en is de website vernieuwd. 19 

- Aan het begin van het jaar nodigen de ACLO en het Sportcentrum alle 20 
sportverenigingen uit voor een kennismakingsgesprek waarbij het 21 
verenigingsdocument wordt besproken.  22 

- De ACLO heeft de ACLO Kaderdagen voor verenigingen opgezet om de 23 
studentensportverenigingen ondersteuning te bieden. Rond oktober wisselen de 24 
meeste besturen van de bij de ACLO aangesloten studentensportverenigingen. 25 
Jaarlijks organiseert de ACLO deze gezellige, informatieve en interactieve Kaderdag 26 
om in lezingen en keuzeworkshops de nieuwe verenigingsbestuurders informatie te 27 
geven.  28 

- Ook organiseert de ACLO een penningmeestercursus voor de penningmeesters van 29 
haar verenigingsbesturen Het doel is om  de kwaliteit van de financiële jaarverslagen 30 
van de verenigingen te verbeteren. 31 
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Bijlage 2. Tabel met kengetallen 2009-2014 

 
 Jaar Meet-

instrument 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Streef 
waarden 

Opmerkingen 

1. Het rooster         

A. Cursussen, verschillende Rooster 46 45 44 41 41 Nvt Behoud van diversiteit 
 Totaal aantal cursusuren Rooster 110 102 95 89 88 Nvt Groei evenredig aan stijging aantal 

sportbewijshouders 

B. Algemene uren, verschillende Rooster 14 17 14 16 17 Nvt Behoud van diversiteit 
 Totaal aantal algemene uren Rooster 86 105 105 113 121 Nvt Groei evenredig aan stijging aantal 

sportbewijshouders 
C. Aantal verenigingen Rooster 48 49 49 48 49 Nvt Behoud diversiteit 

 Aantal sporten bij verenigingen Rooster 37 38 39 38 39 Nvt idem 
 Aantal begeleide verenigingsuren Rooster 407 418 424 405 409 Nvt Groei evenredig aan stijging aantal 

verenigingsleden 
D. Totaal aantal uur Rooster 603 625 624 607 618 Nvt idem 

E. Beschikbaarheid dagrooster vrij Rooster 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %  
2. De studentdeelname         

A. Participatiegraad RUG-studenten MIS 42,6 41,8 42,6 43,9 44,1 48,60 %  
B. Participatiegraad HG-studenten MIS 19,2 19,1 20,2 20,9 19,7 24,10 %  

C. Aantal internationale RUG- studenten MIS    1.446 2056 1.383 Samen ten minste 2.000 
D. Aantal internationale HG-studenten MIS    956 955 617  

E. Aantal sportbewijshouders RUG MIS 11.372 11.564 12.001 12.068 12258 14.231 Samen ten minste 20.000 
F. Aantal sportbewijshouders HG MIS 4.718 4.822 5.250 5.492 5259 5.892  

E+F Totaal sportbewijshouders RUG+HG MIS 16.090 16.386 17.251 17.560 17517   
G. Totaal sportbewijshouders MIS        

3. SPR         
A. Aantal sportbewijshouders SPR Ledenlijst 1.465 1.573 1.724 1.847 1894 Nvt vanaf september 2012 deelname 

passe-partout ACLO 
 Aantal lesuren SPR Rooster 16 16 16 16 16   

4. Het personeel van het Sportcentrum         
A. Aantal docenten à 1,5-uursmodel Rooster 24,7 25,1 26,5 27 27 34,8 1 fte = 650 kaarthouders 

B. FTE totaal Rooster 23,5 24,05 23,33 23,29 23,69 34,8  
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 Jaar Meetinstrument 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Streef 
waarden 

Opmerkingen 

5. Landelijke Vergelijking         

 Aantal deelnemende ho-
instellingen 

NSE 63 59 63 66 68  wo + hbo (respons => 5 
studenten) 

A. Score sportvoorziening RUG NSE (5puntsschaal) 3,87 3,92 3,99 4,05 4,11   

B. Score sportvoorziening HG NSE (5puntsschaal) 3,69 3,68 3,76 3,82 3,82   

C. Score sportvoorziening HPSAO NSE (5puntsschaal)  2,43 3,63 3,83 4,16  vanaf '11-'12 bij ACLO 

D. Rang sportvoorziening RUG NSE 8 7 7 6 8 1 2014: #3 van de klassieke, brede 
universiteiten 

E. Rang sportvoorziening HG NSE 12 9 10 9 11 1 2014: #1 van de grote 
hogescholen 

F. Rang sportvoorziening HPSAO NSE  47 12 8 7 1 2014: #2 van de kleine 
hogescholen 

6. Naamsbekendheid         

 Naamsbekendheid ACLO 
RUG+HG studenten 

MO   97,31 %     

 idem internationale studenten MO   94,80 %     

7. Evaluaties         

A. Cursussen: docenten cursusevaluatie   8,24 8,37 8,46  gemiddelde over 4 blokken 

B. Cursussen: accommodatie cursusevaluatie   7,95 8,03 8,29  gemiddelde over 4 blokken 

C. Cursussen: communicatie/website cursusevaluatie   8,36 8,1 8,44  gemiddelde over 4 blokken 

D. Cursussen: lengte cursusevaluatie   5,81 5,56 5,64  5 = optimaal 

E. Oordeel Verenigingstrainers enq. ver.best. 7,9 7,7 7,5 7,8 7,9  gemiddelde over alle trainers 

F. Medewerkerstevredenheid Jaarlijkse Strategische 
Personeelsenquête RUG 

   4,8 5,1  6-puntschaal 

G. Rangorde 
medewerkerstevredenheid 

idem    8,06 8,46  Vertaald naar 10-puntschaal 
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Bijlage 3. Aangepaste Letter of Agreement Studentensportvoorzieningen 
(LofA) (ingaande 1 juni 2007) 

 
I. Inleiding 
De Colleges van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen (HG) en de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kwamen in september 2000 binnen de UHG 
overeen hun toen bestaande voorzieningen voor studentensport te laten opgaan in 
één gemeenschappelijke Studentensportcentrum RUG & HG. 
De Colleges van Bestuur handelden daarmee in overeenstemming met de 
opvattingen van de ACLO en het Centaal Bestuursorgaan voor de 
Studentenvoorzieningen, het CBO. De overeenkomst werd aangegaan voor een 
periode van 10 jaar. 
 
Inmiddels gaat de geïntegreerde (studenten-)sportvoorziening in september 2005 
het eerste lustrum tegemoet.  
(Zelf-)evaluaties geven aan: het gaat goed. Bovendien blijkt het succes uit het 
gebruik van de sportvoorzieningen door studenten. In het cursusjaar 2004 – 2005 
zijn er 16.000 studenten die deelnemen en dat aantal zal zich volgens de prognoses 
verder ontwikkelen tot 21.000 studenten in 2010. De conclusie is dan ook: 
doorgaan, waarbij de LofA de basis voor de samenwerking blijft. Een aanpassing 
van de LofA is evenwel noodzakelijk omdat het Corpushuys aan de Van Swietenlaan 
wordt vervangen door nieuwbouw op het Zernikecomplex en omdat bij de HG 
inmiddels het Instituut voor de Sportstudies is ontstaan dat in de nieuwbouw wordt 
gevestigd. 
 
II. De voorzieningen en hun beschikbaarheid/relatie met het initieel onderwijs. 
Tussen de RUG en de HG worden over het gebruik van de sportvoorzieningen de 
volgende afspraken gemaakt: 
 
1. Het HIS en de ACLO maken gebruik van dezelfde sportvoorzieningen. Onder 

de voor beide partijen beschikbare voorzieningen wordt begrepen dat deel van 
de faciliteiten van voorheen het Universitair Sportcentrum zoals gespecificeerd 
in het document: ‘Voorgenomen besluit tot samenwerking WO-HBO op het 
gebied van de Studentensportvoorzieningen’ UR 25 mei 2000/072 (zie bijlage 
1) en de vervangende sportvoorziening van de HG op het Zernikecomplex. 
 

2. De later gedane investeringen van de studentensport mede mogelijk gemaakt 
door investeringsbijdragen van elk 50 % door de RUG en HG blijven voor de 
geïntegreerde studentensport beschikbaar (zie bijlage 2). Bestaande 
eigendomsverhoudingen en betalingsarrangementen worden gerespecteerd. 
 

3. Het gezamenlijk gebruik van de sportvoorzieningen door de ACLO en het HIS 
wordt, met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden, vastgelegd 
in een jaarrooster. Het jaarrooster komt tot stand in overleg van de drie 
betrokken partijen namelijk het Sportcentrum, het HIS en de ACLO. Het 
jaarrooster is te beschouwen als het voor partijen belangrijkste 
afstemmingsdocument en draagt bij aan de optimalisering van de gezamenlijke 
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benutting van de Sportfaciliteiten. Het jaarrooster loopt van augustus tot 
augustus van het jaar daaropvolgend en dient uiterlijk medio juni voorafgaand 
aan het nieuwe collegejaar gereed te zijn. 
 

4. Indien HIS, Sportcentrum en ACLO geen overeenstemming kunnen bereiken 
worden de geschilpunten voorgelegd aan het hoofd studentenzaken van de 
RUG en de directeur Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool. Zij nemen een, 
voor beide partijen bindende beslissing. 
 

5. In het jaarrooster worden tevens afspraken vastgelegd over roosteruitval als 
gevolg van te plannen evenementen met een maximum van 6 keer op jaarbasis 
voor de totale accommodatie exclusief het auditorium en het daarbij 
behorende 1/3-gedeelte van de sporthal. Ook worden indien mogelijk, 
afspraken per jaar vastgelegd voor verhuur aan derden. 
 

6. De ACLO krijgt een gegarandeerde omvang van 25 klokuren per 
accommodatie (zalen en zwembad, uitgezonderd het 
Sportgezondheidscentrum) in het HIS-gebouw op het Zernikecomplex van 
maandag t/m vrijdag en 8 klokuren in het weekend. De ACLO-uren van 
maandag t/m vrijdag worden ingeroosterd vanaf 17.30 uur in het HIS-gebouw 
en vanaf 15.30 uur in het Sportcentrum, tenzij in goed overleg anders wordt 
besloten. Door de ACLO is een garantie afgegeven voor 15 extra klokuren 
zwembadgebruik waarvoor jaarlijks € 30.000 (prijspeil mei 2005) wordt betaald 
aan de HG. Deze klokuren komen bovenop de bovengenoemde 25 klokuren. 
Daarmee komt het totaal aantal zwembaduren op 40. 
 

7. Het HIS krijgt, in het daggebruik, voor 60 % de beschikking over de 
accommodatie van het Sportcentrum; dit betekent 24 klokuren per 
accommodatie op weekbasis uitgezonderd squashbanen, fitnessruimte en 
tennisaccommodatie, waarbij langlopende huurafspraken tussen het 
Sportcentrum en de ACLO gerespecteerd dienen te worden. Daarbuiten kan 
bijvoorbeeld tennis en squash gewoon ingehuurd worden. De HIS-uren worden 
van maandag t/m vrijdag ingeroosterd op het Sportcentrum tot 15.30 uur en in 
het HIS-gebouw tot 17.30 uur, tenzij in goed overleg anders wordt besloten. 
 

8. Extra accommodatie die ingehuurd wordt buiten de bovengenoemde 
afspraken om, zal verrekend moeten worden volgens jaarlijks nader af te 
spreken tarieven. 
 

9. De accommodaties kennen van maandag t/m vrijdag sporttijden van minimaal 
7.45 – 23.00 uur. Openingstijden in het weekend nog nader te bepalen. 

  
10. De vigerende overeenkomst tussen de ACLO, het Sportcentrum en het HIS 

met betrekking tot cursussen loopt door tot 1 juni 2007. 
 

11. Personeelsleden op formatieplaatsen die gefinancierd worden door de ACLO 
komen in dienst van de RUG. 
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12. Voor personeelsleden op formatieplaatsen die gefinancierd worden door de 
RUG en de HG wordt de huidige werkwijze voortgezet.  

 
13. Bestaande financieringsarrangementen blijven gehandhaafd. (Zie bijlage 1 punt 

5 met bijbehorende bijlagen bij dit punt).  
 

14. Deze aangepaste LofA zal ingaan per 1 juni 2007 en wel voor onbepaalde tijd 
met een opzegtermijn van twee jaar. 
 

 
Bijlagen: 
1) Voorgenomen besluit tot samenwerking WO-HBO op het gebied van de  

Studentensportvoorzieningen (UR 25 mei 2000/072) 
2)  Overzicht eerdere investeringsbijdragen RUG en HG 
 
 
Groningen, 27 maart 2006 
 
 
Het College van Bestuur van    het College van Bestuur van  
Rijksuniversiteit Groningen    Hanzehogeschool Groningen
  
 
Dr. S.K.Kuipers,     Drs. H.J.Pijlman, 
Voorzitter.      Voorzitter. 
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Bijlage 4. Addendum Letter of Agreement Studentensportvoorzieningen  
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Bijlage 5. De interne organisatie van de ACLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB (Algemeen Bestuur) 
Onafhankelijk voorzitter + 10 vertegenwoordigers 

 
DB (Dagelijks Bestuur) 

(6 leden) Raad van 
Advies 
(± 15 leden) 

Sectoroverleggen: 
- tennishalgebruikers 
- sporthalgebruikers 
- zaalgebruikers 
- veldsporten 
- zwembadgebruikers 
- watersporten 
- buitensporten 

 

Verenigingen 

Commissies 
- PR- en  
  activiteitencommissie  
  (PRAccie) 
- Futsalcommissie  
  (Fustalcie) 
- Sportbewijscontrole- 
  commissie (COcie) 
- Beachvolleybal- 
  commissie (Beachcie) 
- Galacommissie  
  (Galacie) 
- Lauwersloopcommissie  
  (Lauwcie) 
- Kascommissie (Kasco) 
- Urentoekenning- en            
  subsidieverdeling    
  adviesccommissie  
  (USAco) 

Sporters 

3 vertegenwoordigers van 
de ongebonden sporters 

7 vertegenwoordigers van 
de sectoren 

ACLO-Denktank 
(3 ongebonden AB-leden 
+ ca. 8 gebruikers van het 
ongebonden sportpakket) 
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Bijlage 6. De interne organisatie van het Sportcentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directie Sportcentrum 

Ondersteunende diensten: 
- ondersteuning Directie en DB ACLO 
- informatiebalie 
- administratie 

- technische dienst / accommodatiebeheer 

Kerndocenten: 
- Vechtsporten 
- Fitness/Conditie 
- Hockey 
- Bewegen op muziek, dans 
- Racketsporten, turnen 
- Tennis 
- Voetbal 
- Volleybal 
- Basketbal, handbal, korfbal 
- Zwemmen 

- Overige sporten 

Externe 
ondersteuning: 
- schoonmaak (ISS) 
- kantine Sportcentrum 

(FB: URV) 
- onderhoud gebouwen 

en velden 
Zernikecomplex (FB) 

- beheer accommodatie 
Willem-Alexander 
Sportcentrum (IS) 

Coördinatoren: 
- topsport 
- roostering 
- pr en publiciteit 

- evenementen 
- kwaliteitszorg 

 

Vakgroepen (11): 
kerndocent + meerdere docenten 
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Bijlage 7. De bestuurlijke omgeving van de ACLO en het Sportcentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = bestuurlijke lijn 
 = medezeggenschapslijn 
 = ambtelijke lijn 
 = relatie met klanten 

ACLO Sportcentrum 

CUOS 

bestuurlijk overleg 

College van 

Bestuur RUG 

College van 

Bestuur HG 

ongebonden 

studenten 

U-Raad HMR 

initieel 
onderwijs 

HG 

Facilitaire Dienst,  
afd. Studentenzaken 

Bureau, 
afd. Onderwijs & Studenten 

SPR overige 

klanten 

sport-

verenigingen 
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Bijlage 8. Meerjarenbegroting Sportcentrum 2012-2023 

1. BEGROTING R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

BATEN 
            

Algemene inkomsten 1.242,20 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 1.220,70 

Externe inkomsten 1.412,60 1.484,50 1.494,00 1.499,80 1.514,40 1.515,00 1.530,10 1.545,60 1.561,40 1.577,60 1.594,00 1.610,80 

Interne inkomsten PL 22,7 22,3 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 

Interne inkomsten OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal Baten 2.677,50 2.727,50 2.737,10 2.742,90 2.757,50 2.758,10 2.773,20 2.788,70 2.804,50 2.820,70 2.837,10 2.853,90 

LASTEN 
            

Personele Lasten 1.599,10 1.587,80 1.582,30 1.571,30 1.576,90 1.580,80 1.583,60 1.583,60 1.583,60 1.583,60 1.583,60 1.583,60 

Huisvestingslasten 613,2 595,6 628,4 651 664,9 678,3 703,7 718,6 728,6 707 717,4 728 

Afdracht nieuwe investeringen  
   

45,5 45,5 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 

Afschrijvingen 90,3 85,9 108,5 112 120,1 109,6 105,7 93,9 99,7 103,8 108,3 114,7 

Overige Lasten 320,2 379,6 358,7 370,7 370,7 370,7 285 285 285 285 285 285 

Totaal Lasten 2.622,80 2.648,90 2.677,90 2.750,50 2.778,00 2.827,50 2.766,20 2.769,10 2.784,90 2.767,50 2.782,40 2.799,40 

RESULTAAT 54,7 78,6 59,2 -7,6 -20,5 -69,4 7,1 19,6 19,6 53,2 54,7 54,5 

             
2. ALGEMENE RESERVE R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Stand per 1 januari 141,8 188,2 266,8 326 318,4 297,9 228,5 235,6 255,2 274,8 328 382,7 

Resultaat  51,6 78,6 59,2 -7,6 -20,5 -69,4 7,1 19,6 19,6 53,2 54,7 54,5 

Dotatie apparatuurfonds 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dotatie app.fonds nwe 
investeringen   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balansmutaties -4,9                       

Stand per 31 december 188,2 266,8 326 318,4 297,9 228,5 235,6 255,2 274,8 328 382,7 437,1 

  
            

  



80 
 

3. APPARATUURFONDS R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Stand per 1 januari -17,2 29 3 -66 -99 -64 -39,3 -18,6 -9,8 4,9 23,7 47 

Afschrijvingen 90,4 85,9 108,5 112 120,1 109,6 105,7 93,9 99,7 103,8 108,3 114,7 

Dotatie nieuwe investeringen 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dotatie uit bedrijfsreserve 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balansmutaties 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Investeringen -44,2 -111,9 -177,5 -145 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 

Stand per 31 december 29 3 -66 -99 -64 -39,3 -18,6 -9,8 4,9 23,7 47 76,7 
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Bijlage 9. Extra inkomsten en kosten ACLO 2015-2019 (t.o.v. begroting 2014-2015) 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Totaal 

Inkomsten 
     

Toename aantallen Sportbewijs lt € 23.378,96 € 47.127,35 € 71.249,65 € 95.750,38 € 237.506,35 

Verhoging prijs Sportbewijs lt € 125.606,78 € 129.237,55 € 132.925,48 € 136.671,26 € 524.441,07 

Toename aantallen Sportbewijs centrale inkoop 
lt 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verhoging prijs Sportbewijs centrale inkoop lt € 755,25 € 755,25 € 755,25 € 755,25 € 3.021,00 

Toename aantallen Midseason Card lt € 1.999,02 € 4.029,62 € 6.092,19 € 8.187,13 € 20.307,95 

Verhoging prijs Midseason Card lt € 10.717,48 € 11.027,28 € 11.341,95 € 11.661,56 € 44.748,26 

Toename inkomsten International Student Card € 342,69 € 690,79 € 1.044,38 € 1.403,51 € 3.481,36 

Verhoging prijs International Student Card € 1.837,28 € 1.890,39 € 1.944,33 € 1.999,12 € 7.671,13 

Toename aantallen Zomersportbewijs lt € 204,51 € 412,26 € 623,28 € 837,61 € 2.077,66 

Verhoging prijs Zomersportbewijs lt € 1.801,26 € 1.853,32 € 1.906,21 € 1.959,93 € 7.520,72 

Toename aantallen ht € 3.092,98 € 6.234,84 € 9.426,16 € 12.667,55 € 31.421,54 

Verhoging prijs ht € 13.541,33 € 13.932,76 € 14.330,34 € 14.734,17 € 56.538,60 

Toename aantallen Midseason Card ht € 89,00 € 89,00 € 89,00 € 89,00 € 356,00 

Verhoging prijs Midseason Card ht € 338,12 € 347,90 € 357,82 € 367,91 € 1.411,75 

Toename aantallen Zomersportbewijs ht € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verhoging prijs Zomersportbewijs ht € 49,50 € 49,50 € 49,50 € 49,50 € 198,00 

Bijdrage verenigingen begeleiding € 299,57 € 603,88 € 912,98 € 1.226,93 € 3.043,37 

Huur begeleide en onbegeleide uren 
verenigingen 

€ 4.459,02 € 4.548,20 € 4.639,16 € 4.731,95 € 18.378,33 

Stijging diversen, stijging verkoop kledinglijn, 
verkoop materialen en sponsoring 

€ 1.171,50 € 1.194,93 € 1.218,83 € 1.243,21 € 4.828,46 

Bijdrage vanuit ACLO reserve € 1.611,25 € 1.611,25 € 1.611,25 € 1.611,25 € 6.445,00 

Bijdrage SPR € 1.027,96 € 2.076,48 € 3.145,97 € 4.236,85 € 10.487,26 

Wegvallen borginkomsten 15 maanden € 9.271,50 € 12.362,00 € 12.362,00 € 12.362,00 € 46.357,50 

Wegvallen investering MJBP 2009-2014 € 0,00 € 0,00 € 33.060,00 € 33.060,00 € 66.120,00 
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Reguliere kosten 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Totaal 

Toename huur SC € 11.245,30 € 22.715,51 € 34.415,12 € 46.348,72 € 114.724,64 

Toename huur externen € 1.623,76 € 3.280,00 € 4.969,37 € 6.692,52 € 16.565,66 

Stijging subsidies € 134,25 € 136,93 € 139,67 € 142,46 € 553,31 

Wegvallen tentamens € 157,64 € 315,28 € 472,92 € 630,56 € 1.576,40 

Stijging overige kosten € 17.382,25 € 35.112,14 € 53.196,63 € 71.642,81 € 177.333,84 

Negatief resultaat na 2014-2015 € 49.059,42 € 49.059,42 € 49.059,42 € 49.059,42 € 196.237,68 

      
Uitgaven als gevolg van investeringen in MJBP 

     
Extra fte € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 

Halvering oppervlakte oude Dojo* - € 3.565,94 - € 3.637,26 - € 3.710,00 - € 3.784,20 - € 14.697,41 

Nieuwe Dojo** € 16.902,56 € 17.240,61 € 17.585,42 € 17.937,13 € 69.665,71 

Nieuwe multizaal € 0,00 € 0,00 € 8.954,37 € 9.133,46 € 18.087,84 

Toename gebruik locatie Binnenstad € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 25.600,00 

Totaal € 97.255,74 € 99.451,91 € 122.602,83 € 121.403,16 € 440.713,63 

*De helft van de oude dojo zal bij de fitness worden aangetrokken, waardoor de ACLO minder huur hoeft te betalen. 
**De huurprijs van de dojo is gebaseerd op de huurprijs per meter van de huidige dojo vermenigvuldigd met het aantal vierkante meters van de nieuwe 
dojo.
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Bijlage 10. Afkortingen 

AB Algemeen Bestuur 1 
AMD Arbo- en Milieudienst (RUG) 2 
ASV Algemene Studenten Vereniging 3 
AvG Akkoord van Groningen 4 
HMR Hogeschool Medezeggenschapsraad (HG) 5 
CUOS Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (RUG) 6 
CoT City of Talent 7 
CvB College van Bestuur (RUG, HG) 8 
DB Dagelijks Bestuur 9 
DMS Delcom Management Systeem 10 
ENAS European Network of Academic Sportservices 11 
EUC European University Championship 12 
FB Facilitair Bedrijf (RUG) 13 
FLOT FLexibel Onderwijs Topsporters 14 
FUWA Functie Waarderingsysteem (HG) 15 
GNSK Groot Nederlands Studenten Kampioenschap 16 
HG Hanzehogeschool Groningen 17 
HIS Hanze Instituut voor Sportstudies (HG) 18 
HMR Hogeschool Medezeggenschapsraad (HG) 19 
HR Huishoudelijk Reglement 20 
HvdS Huis voor de Sport 21 
HWS Hogere Wedstrijdsport 22 
KTO KlantenTevredenheidsOnderzoek 23 
LofA Letter of Agreement 24 
LV&S Lichamelijke Vorming & Sport 25 
MO Motivatieonderzoek 26 
MTO MedewerkersTevredenheidsOnderzoek 27 
NSE Nationale Studenten Enquête 28 
NSK Nederlands Studenten Kampioenschap 29 
O&S Onderwijs & Studenten (RUG) 30 
OSSO Overkoepelende Studenten Sport Organisatie 31 
RTC Regionaal Trainingscentrum 32 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 33 
RvA Raad van Advies 34 
SC Sportcentrum RUG & HG 35 
SPR Sportvereniging Personeel Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool 36 
SSA Stichting Studenten Activiteiten (HG) 37 
SSN Studenten Sport Nederland 38 
SZ Studentenzaken (HG) 39 
UCG University College Groningen (RUG) 40 
UFO Universitair Functie Ordeningsysteem (RUG) 41 
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen 42 
UR Universiteitsraad (RUG) 43 
VGI Vastgoed en Investeringsprojecten (RUG) 44 
WAS Willem-Alexander Sportcentrum 45 
WUC World University Championship 46 


