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Ben jij klaar voor het Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap Bestuur 2016?
Hoe lijkt het jou om één van de grootste studentensportevenementen van Nederland te
organiseren? Heb je ambitie, passie voor sport en ben je enthousiast? Solliciteer dan voor
het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK)-Bestuur 2016!
Het GNSK-bestuur biedt jou een enorm leuk en leerzaam jaar. Samen met je
medebestuursgenoten ben je verantwoordelijk voor een evenement met meer dan 1200
deelnemers uit heel het land. Je krijgt veel netwerkmogelijkheden omdat er volop
samengewerkt wordt met andere studentenorganisaties in Groningen en Nederland. En
een bestuursjaar staat natuurlijk fantastisch op je CV!
De ACLO zoekt enthousiastelingen die zich een jaar lang willen inzetten voor de
organisatie van het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap dat in juni 2016 in
Groningen zal plaatsvinden. Het GNSK-bestuur is een parttime bestuur dat in mei 2015
van start zal gaan. Dan zal je samen met je bestuur beginnen met de voorbereidingen en
mee gaan naar het GNSK in Amsterdam op 5, 6 en 7 juni 2015. De laatste maanden naar
het evenement toe zal de drukte toenemen.
Wil jij alles te weten komen over het GNSK en wat zo’n bestuursjaar inhoudt? Lees deze
brochure dan goed door. Om kennis te maken met de huidige bestuurders van de ACLO
en om meer informatie te krijgen over het GNSK-bestuur, ben je van harte uitgenodigd
om langs te komen op het kantoor. Je kunt mailen of bellen met het bestuur om een
afspraak te maken, of kom gewoon een keer langs!

Met sportieve groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de ACLO,

Karen van Nugteren
Secretaris 2014-2015
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1. Het Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap
1.1 Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap?
Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) is één van de grootste
studentensportevenementen van Nederland. Dit toernooi vindt ieder jaar in een
andere stad plaats. Zo vindt het op 5, 6 en 7 juni 2015 in Amsterdam plaats.
Groningen is in 2016 eindelijk aan de beurt om weer dit prachtige evenement te
organiseren. Ook valt het samen met het 14e Lustrum van de ACLO, wat natuurlijk een
extra reden is voor een feestje!
Het is niet de eerste keer dat het evenement in Groningen georganiseerd wordt. De
laatste keer was dit in 2009.
Het GNSK is een evenement wat onder auspiciën van Studentensport Nederland
(SSN) wordt georganiseerd; in dit geval dus door de ACLO.
Tijdens dit evenement zullen ruim 1200 studenten van verschillende universiteiten en
hogescholen in heel Nederland in teams strijden om de titel ‘Nederlands Studenten
Kampioen’ in hun tak van sport. De afgevaardigde teams zijn vaak van (sub)topniveau, maar het evenement heeft gezelligheid ook hoog in zijn vaandel zitten.
Eén weekend lang in mei/juni zal de stad krioelen van de sporters en een groot feest
op de zaterdagavond voor alle sporters hoort hier ook bij. Het eindfeest van het
GNSK zal samenvallen met het eindfeest van het 14e Lustrum van de ACLO.
Het GNSK bestaat jaarlijks uit een aantal vaste sporten en een aantal sporten dat door
de organiserende bestuur wordt gekozen. De vaste sporten die ieder jaar terug
komen zijn badminton, basketbal, handbal, schermen, squash, tennis, voetbal en
volleybal.
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2. Het GNSK-bestuur 2016
2.1

Wat kun je verwachten als GNSK-bestuur 2016?
2.1.1 Algemeen
Het GNSK-bestuur 2016 is een parttime bestuur. De meeste studenten zullen dit dan ook
naast hun studie doen. Het kantoor voor het GNSK-bestuur is gelokaliseerd op het
Sportcentrum. Hier kun je met je bestuur terecht om te vergaderen en te werken. In het
begin van jullie bestuursjaar zullen jullie één keer per week een gezamenlijke vergadering
inplannen. Behalve de gezamenlijke vergadering heeft iedere functie ook overleggen met
externen. De laatste maanden voordat het evenement plaatsvindt zal de drukte
toenemen.
Voor studenten van bepaalde studies aan de Hanzehogeschool Groningen is het
mogelijk om hier ook studiepunten aan toe te kennen als minor. Mocht je hier
interesse voor hebben, kun je het beste contact opnemen met de secretaris om de
opties te bespreken.
2.1.2 Teamwork
Je gaat je een jaar lang samen met 6 andere studenten inzetten om één van de grootste
studentensportevenementen die Nederland kent te organiseren. Dit is natuurlijk
ontzettend gaaf! Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat je goed samen werkt
met de rest van je bestuur. Samen vergaderingen, samen naar externe contacten gaan en
samen het gaafste jaar van je leven beleven; dit is wat een bestuursjaar siert.
2.1.3 Netwerken
Het GNSK-bestuur kan niets zonder de samenwerking met externe partijen. Een afspraak
bij de Gemeente Groningen of bij bedrijven om de mogelijkheden tot sponsoring te
bespreken? Naar een andere studentenstad Dit is de normale gang van zaken. Maak
kennis met allerlei verschillende personen in het bedrijfs- of sportleven die je mogelijk
verder kunnen helpen in de zakenwereld. Behalve dat het kan helpen om de kans op een
baan te vergroten, is dit ook ontzettend leerzaam. Je leert nergens zo snel als tijdens een
bestuursjaar waar je ontzettend veel verantwoordelijk krijgt en zelfstandig met je bestuur
aan een groot project werkt.
2.1.4 Gezelligheid
Een bestuursjaar is niet compleet zonder de borrels en feestjes die erbij horen! Als GNSKbestuur heb je de mogelijkheid om een constitutieborrel te organiseren. De ACLO
organiseert vele leuke activiteiten voor de commissies en besturen. Als GNSK-bestuur
ben je hier ook altijd van harte welkom. Niet alleen de ACLO organiseert leuke
activiteiten en leerzame workshops, maar ook Studentensport Nederland, de andere
OSSO’s in Nederland en de sportverenigingen hebben evenementen waar je als GNSKbestuur voor uitgenodigd bent.
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2.2

Wat zijn de taken van het GNSK bestuur 2016?
2.2.1 Keuze in sporten
Het GNSK bestaat jaarlijks uit 10 tot 14 verschillende Nederlands Studenten
Kampioenschappen (NSK’s). Er zijn een achttal vaste sporten die ieder jaar terug komen.
Dit zijn badminton, basketbal, handbal, schermen, squash, tennis, voetbal en volleybal.
Behalve de jaarlijks terugkerende sporten, kan het GNSK bestuur zelf ook een aantal
keuzesporten aan het toernooi toevoegen. Men kiest sporten waarvan men denkt dat
iedere stad een team kan aanleveren en waarvoor er geschikte accommodaties in de stad
zijn. De ACLO is de grootste studentensportorganisatie van Europa en heeft maar liefst
49 verschillende studentensportverenigingen. Dit betekent dus volop keuze! Als GNSK
bestuur zul je veel contact hebben met de sportbonden en andere Overkoepelende
Studenten Sport Organisaties (OSSO’s) in Nederland om tot de keuzesporten te komen.
2.2.2 Sportlocaties
Het Sportcentrum van de ACLO heeft maar liefst 12 tennisbanen, 4 voetbalvelden, 4
hockeyvelden, 3 beachvolleybalvelden, 1 budohal, 2 kleine sportzalen, 2 grote
sporthallen, 7 squashbanen, 1 klimwand, 1 fitnessruimte en 1 100-meter atletiekbaan.
Naast deze faciliteiten zijn er op dit moment negen kleedkamers en een Sportsbar
aanwezig op dit complex. Daarnaast is er in het Willem-Alexander Sportcentrum van de
Hanzehogeschool Groningen ook een 25-meter zwembad, danszaal, turnzaal, Topsporthal
en fitnesszaal. Genoeg opties dus om NSK’s te faciliteren, maar je zult ook buiten
accommodaties van de RUG/HG moeten zoeken om 1200 deelnemers de gelegenheid te
bieden om te kunnen sporten.
Als GNSK bestuur zul je veel contact hebben met de directie van het Sportcentrum, de
HG, de RUG en de Gemeente Groningen om accommodaties te bespreken.
2.2.3 Medewerkers en vrijwilligers
Voor ieder NSK is er ook een wedstrijdleiding nodig die de wedstrijden coördineren. Ook
zal er per sportdiscipline één commissie geïnstalleerd worden waarin drie personen
plaatsnemen. Deze commissie wordt drie maanden voor het evenement geïnstalleerd en
bestaat hoofdzakelijk uit actieve leden van de studentensportverenigingen, die hun tak
van sport gaan coördineren. Dit houdt in dat ze draaiboeken, materialen en
scheidsrechters regelen voor hun tak van sport.
Behalve de wedstrijdleiding, en sportcommissies zullen er ook veel vrijwilligers nodig zijn
voor het coördineren van allerlei zaken, zoals het klaarzetten van materialen en het
ontvangen van deelnemers. Deze zullen in het najaar van 2015 al geworven worden.
2.2.4 Overnachtingen, vervoer en catering
Doordat de deelnemers van het GNSK uit het hele land komen, zal er ook nagedacht
moeten worden over een slaaplocatie. Tijdens het vorige GNSK in Groningen, in 2009,
hebben de deelnemers in de twee grote sporthallen en in tenten rondom het
Sportcentrum geslapen. Jullie als GNSK-bestuur kunnen ervoor kiezen om dit ook in 2016
zo te faciliteren. Er zal dan wel moeten nagedacht worden over de brandveiligheid en
EHBO. Verder moeten de deelnemers, vrijwilligers en materialen ook op locatie kunnen
komen. Gelukkig liggen de meeste sportfaciliteiten die gebruikt zullen worden tijdens het
GNSK op het Zernikecomplex, maar voor de andere zaken zal het GNSK-bestuur vervoer
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moeten regelen. Ook hebben de sporters brandstof nodig om goed te kunnen presteren.
De ACLO heeft een samenwerkingsverband met de Sportsbar op het Sportcentrum
waardoor dit het contact vergemakkelijkt.
2.2.5 PR
Om zoveel mogelijk deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers naar het evenement te
trekken is PR een belangrijke taak van het GNSK-bestuur. Zij zullen met name contact
houden met de andere OSSO’s en de sportverenigingen. Ook is het van belang dat de
website van het GNSK onderhouden wordt, zodat deelnemers, potentiële sponsoren en
toeschouwers hier alle informatie op kunnen vinden.
2.2.6 Sponsoring
Om het evenement betaalbaar te maken voor de studenten, zal het GNSK-bestuur zich
ook bezig houden met het benaderen van bedrijven die het evenement mogelijk willen
sponsoren. Niet alleen bedrijven zullen benaderd worden, maar ook de RUG, HG en de
Gemeente Groningen voor een mogelijke subsidie.
2.2.7 Nevenprogramma
Behalve de NSK’s, zullen er tijdens het GNSK ook nevenactiviteiten plaatsvinden. Dit is
met name voor de sporters die op dat moment niet hoeven te spelen of de
toeschouwers. Het GNSK-bestuur kan zelf kiezen hoe zij dit programma invullen. Het
evenement is ook niet compleet zonder een spetterend eindfeest. Aangezien de ACLO
dat jaar 70 jaar bestaat, zal dit samenvallen met het Lustrum-eindfeest. Het GNSKbestuur zal dus veel samenwerken met deze commissie.
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3. Ondersteuning van het GNSK-bestuur 2016
Als GNSK-bestuur sta je er niet alleen voor: vanuit de ACLO, het Sportcentrum,
Studentensport Nederland zul je hulp ontvangen.
3.1
Het Sportcentrum van de RUG en de HG
Het Sportcentrum van de RUG & HG kan beschouwd worden als een ‘sportief’ Facilitair
Bedrijf voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen
(HG). Bijna alles rondom het sporten wordt geregeld in overleg met het Sportcentrum.
Het Sportcentrum is verantwoordelijk voor de planning, het personeel, het beheer en de
exploitaitie van de accommodatie en de materialen. Om deze reden zul je als GNSKbestuur veel contact hebben met de medewerkers van het Sportcentrum.
3.2
Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de ACLO
Het Dagelijks Bestuur is binnen de ACLO het beleidsvoorbereidende en
beleidsuitvoerende orgaan. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de ACLO. Dit
bestuur bestaat uit zes studenten die zich een jaar lang fulltime inzetten voor de
organisatie. Tussen de leden van het DB bestaat een taakverdeling die per jaar op
onderdelen kan variëren. Daarnaast heeft het DB de vrijheid om met een aantal speer- en
aandachtspunten aan de slag te gaan.
Binnen de ACLO zijn er ook diverse commissies die het Dagelijks Bestuur ondersteunen.
Voorbeelden hiervan zijn de Lauwersloopcommissie, die de estafetteloop tussen
Leeuwarden en Groningen organiseert en de Galacommissie die het ACLO-Sportgala
organiseert. Deze commissies bestaan ook uit studenten van de RUG en de HG.
Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur (AB) van de
ACLO. Het AB is het hoogste orgaan binnen de ACLO en is beleidsbepalend. Het orgaan
bestaat uit elf leden van de ACLO en zijn dus ook studenten. Zeven leden zijn
vertegenwoordiger van een sector, drie zijn vertegenwoordiger van de ongebonden
sporters en er is een onafhankelijke voorzitter. Het AB komt zeven keer per jaar bijeen
tijdens een AB-vergadering en beslist over belangrijke beleidszaken die worden
voorbereid door het DB van de ACLO.
De leden van het GNSK-bestuur worden benoemd door het Algemeen Bestuur van de
ACLO.
3.3
De Raad van Advies
Het Dagelijks Bestuur van de ACLO en het Sportcentrum zullen het GNSK-bestuur ook
ondersteunen en helpen indien mogelijk. Ook zal een deel van het voorwerk gedaan
worden door stagiaires van de HG in opdracht van het Sportcentrum. Behalve de ACLO
en het Sportcentrum, zal er ook een Raad van Advies geïnstalleerd worden om het GNSKbestuur te adviseren. Deze zal bestaan uit:
 Een vertegenwoordiger van de ACLO
 Een vertegenwoordiger van Studentensport Nederland
 Een vertegenwoordiger van de Hanzehogeschool Groningen
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 Een vertegenwoordiger van de Rijksuniversiteit Groningen
 Een vertegenwoordiger van de gemeente Groningen
 Een vertegenwoordiger van het Sportcentrum RUG en HG
 Een vertegenwoordiger van een sportbond
 Een oud-lid van het GNSK-bestuur
Deze Raad van Advies zal een paar keer in het jaar samen komen om het GNSKbestuur tips en adviezen te geven.
3.4
Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van het GNSK wordt door vooraanstaande personen
gevormd. Zij hebben hun naam aan het GNSK verbonden, met als doel de bekendheid
van de vereniging te vergroten. Ze staan achter de doelstellingen en activiteiten van
het GNSK en maken dit ook binnen hun netwerk kenbaar . Het Comité van
Aanbevelingen heeft geen bestuurlijke taken en oefent ook geen invloed uit op het
beleid.
3.5
Sportcommissies
Ook zal er per sportdiscipline één commissie geïnstalleerd worden waarin drie personen
plaatsnemen. Deze commissie wordt drie maanden voor het evenement geïnstalleerd en
bestaat hoofdzakelijk uit actieve leden van de studentensportverenigingen, die hun tak
van sport gaan coördineren. Dit houdt in dat ze draaiboeken, materialen en
scheidsrechters regelen voor hun tak van sport.
3.6
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie zal het GNSK-bestuur ondersteunen. Zij zullen helpen de
nevenactiviteiten tijdens het GNSK-weekend te organiseren en te leiden. Ook zullen zij
voor diverse taken ingezet kunnen worden.
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4. Functies binnen het GNSK-bestuur 2016
Het GNSK-bestuur zal naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit 7 functies. Iedere functie
is verantwoordelijk voor een ander deel van het GNSK in 2016. Behalve de eigen
verantwoordelijkheden, zullen de onderlinge functies ook veel werk samen doen.
Iedere functie kent namelijk zijn piekmomenten qua drukte en kunnen elkaars hulp
dan goed gebruiken. Dit betekent dat ongeacht welke functie je hebt er erg veel
overlap is en de taken zeer afwisselend zijn.
Het bestuur zal bestaan uit personen met de volgende functies:
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Commissaris sport
 Commissaris logistiek
 Commissaris PR & Sponsoring
 Commissaris PR & Sponsoring
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4.1 Voorzitter
4.1.1 Functieomschrijving
De voorzitter geeft leiding aan de commissie. Deze persoon moet zorg dragen voor
de onderlinge cohesie en houdt de grote lijnen in de gaten. Tevens is de voorzitter
het aanspreekpunt voor externe relaties. Verder bewaakt de voorzitter het tijdspad en
de doelstellingen van het evenement.
Ben jij doelgericht, een goede luisteraar en kun jij mensen goed motiveren? Heb jij
geen probleem met het delegeren van taken en contact zoeken met onbekenden?
Wie weet is de rol van voorzitter dan iets voor jou ! Als het gezicht van het GNSKbestuur heeft de voorzitter een groot verantwoordelijkheidsgevoel, empatisch
vermogen en is sterk gericht op het behalen van doelen. Hij heeft vertrouwen in de
mensen met wie hij samen werkt en wil het beste in ze naar boven halen.
4.1.2 Taken van de voorzitter
Coördinatie GNSK-commissie
 Vergaderingen voorbereiden, organiseren en voorzitten
 Coördinatie van eventuele stagiaires
 Organisatie commissie-activiteiten
 Onderlinge cohesie bewaren
Externe contacten onderhouden
 Organisatie RvA-bijeenkomsten (drie tot vier keer per jaar)
 Relatiebeheer Sportcentrum
 Relatiebeheer Studentensport Nederland
 Relatiebeheer met Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO’s) in
Nederland
 Relatiebeheer met media, sponsors, Gemeente Groningen en andere externe
partijen
 Presentaties geven bij bijeenkomsten zoals de Kaderdagen
Organisatie
 De penningmeester ondersteunen bij het opstellen en bewaken van de
begroting
 Dagdraaiboek en calamiteitenplan schrijven
 Dispensatieverzoeken behandelen
 Evaluatie-overleggen organiseren
 Samenstellen evaluatieverslag
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4.2 Secretaris
4.2.1 Functieomschrijving
De secretaris is een zeer belangrijk persoon in de commissie. Hij/zij heeft, naast de
voorzitter, het meeste overzicht over alle ontwikkelingen binnen de organisatie. Hij/zij
notuleert, archiveert en organiseert. Bovendien is de secretaris aanspreekpunt voor de
Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO’s) en bewaakt zij de
inschrijvingen.
Ben jij ordelijk, punctueel en kan jij gestructureerd werken? Dan staat de functie van
secretaris misschien wel op jouw buik geschreven! Een secretaris houdt overzicht in de
documentatie en zorgt voor een goede informatievoorziening naar externen toe. Als
secretaris heb je veel formele taken en ben je goed op de hoogte van wat er speelt bij
de andere functies. Hierdoor zul je door je andere bestuursgenoten vaak benaderd
worden voor hulp. Eigenschappen die passen bij een secretaris zijn dan ook
nieuwsgierig, behulpzaam en overal inzetbaar.
4.2.2 Taken van de secretaris
Beheren secretariaat
 Beheer van het algemene emailadres (info@gnsk.nl)
 Verantwoordelijk voor uitgaande en binnenkomende post
 Notulen maken van de vergaderingen met het bestuur en de RvA
 Adressen database bijhouden
 In samenwerking met de voorzitter de vergadering voorbereiden
 In samenwerking met de Commissaris PR & Sponsoring de maandelijkse
digitale nieuwsbrief samenstellen en versturen
 In samenwerking met de Commissaris Sport de sportregelementen aanpassen
Relatiebeheer met alle OSSO’s in Nederland
 Introducerende brief versturen naar alle OSSO’s om hen op de hoogte te
stellen van het GNSK
 Lijst met contactpersonen bijhouden
 Constitutieborrel organiseren
 Samenstellen van de informatiemap voor alle OSSO’s
Inschrijvingen
 Coördineren van de inschrijvingen van de deelnemers
 Deelnemersregistratie tijdens het GNSK verzorgen
 In samenwerking met de voorzitter de dispensatieverzoeken behandelen
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4.3 Penningmeester
4.3.1 Functieomschrijving
De penningmeester vervult een cruciale rol binnen de GNSK-commissie. Deze persoon
bewaakt alle geldstromen en grijpt in waar nodig is. Vooral tijdens de inschrijvingen en na
het GNSK heeft de penningmeester een belangrijke rol. In het begin van het bestuursjaar
zal de penningmeester dan ook de Commissaris PR & Sponsoring en de Secretaris
ondersteunen.
Heb jij affiniteit met cijfers, ben jij analytisch en kan jij nauwkeurig werken? Wie weet is
penningmeester dan iets voor jou. Een penningmeester werkt gestructureerd en
planmatig. Hij/zij wil redenen en is kritisch over de beslissingen die het bestuur maakt.
Een penningmeester durft grenzen te stellen en heeft een scherp beoordelingsvermogen.
4.3.2 Taken van de penningmeester
Beheren geldstromen
 Begroting opstellen en bewaken
 Bankrekening beheren
 Facturen opstellen en versturen
 Inschrijfgeld bepalen en innen van de Sportraden van Nederland
 Subsidieverstrekkers en fondsen aanschrijven
 Subsidies aanvragen
 Samenstellen en bewaken van contracten
 Boekhouding
 Bewaken vergunningen
 Afrekening maken
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4.4

Commissaris Sport

4.4.1 Functieomschrijving
De commissaris Sport is het gezicht voor de sportverenigingen. Hij/zij is verantwoordelijk
voor de organisatie van alle sporten. Hiervoor is een uitgekiende samenwerking met de
studentensportverenigingen en sportlocaties nodig. Hij controleert, samen met de
penningmeester, de ingediende begrotingen, organiseert informatie-avonden en
onderhoudt contact met de organiserende studentensportverenigingen.
Voor de functie Commissaris Sport zijn wij op zoek naar iemand die mensen enthousiast
weet te maken. Hij/zij heeft veel contact met de verschillende sportverenigingen en
probeert zoveel mogelijk personen te betrekken bij het evenement: want vele handen
maken licht werk. Hier heb je iemand voor nodig die projectmatig kan werken en leiding
kan geven en nemen.
4.4.2 Taken van de Commissaris Sport











Benaderen van verenigingen van de betreffende sporten en interesse wekken
in de organisatie van sporten
Selectie maken uit mogelijke keuzesporten
Samenstellen van de wedstrijdcommissies vanuit de
studentensportverenigingen
Organiseren van informatieavonden voor de studentensportverenigingen
Relatiebeheer sportlocaties
Relatiebeheer studentensportverenigingen en burgerverenigingen voor het
lenen van materiaal en vrijwilligers
Inkoop materialen voor sportonderdelen en benaderen burgerverenigingen
voor het lenen van materiaal
In samenwerking met de secretaris sportregelementen controleren en waar
nodig aanpassen
Regelen van EHBO
Coördineren van scheidsrechters voor elke sport
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4.5 Commissaris Logistiek
4.5.1 Functieomschrijving
De Commissaris Logistiek is verantwoordelijk voor het vervoer, de slaaplocaties, de
catering en andere logistieke zaken.
Een Commissaris Logistiek staat bekend om zijn goede sociale vaardigheden. Als
Commissaris Logistiek zul je namelijk veel contact hebben met busmaatschappijen,
caterinbedrijven en uitbaters van kantines bij sportaccommodaties. Een Commissaris
Logistiek zet zich in om de beste deals te sluiten en zodat de deelnemers van het
GNSK zich geen zorgen hoeven te maken over randzaken. Het is natuurlijk van belang
dat de deelnemers uitgerust en met een goede bodem aan de dag beginnen zodat zij
de best mogelijke sportprestatie kunnen neerzetten.
4.5.2 Taken van de Commissaris Logistiek
Vervoer
 Vervoersplan deelnemers maken en uitvoer coördineren
 Vervoersplan materiaal maken en uitvoer coördineren
 Samenstellen reisschema’s voor deelnemers
 Relatiebeheer met busmaatschappij

Catering
 Relatiebeheer cateraars
 Relatiebeheer uitbaters van kantines bij sportaccommodaties
 Organisatie ontbijt, lunch en diner voor deelnemers
 Organisatie ontbijt en lunch voor vrijwilligers en scheidsrechters
 Cateringlocaties faciliteren
Slaapaccommodaties
 Organisatie slaapfaciliteiten
 Draaiboek slaapaccommodatie
Overige logistieke zaken
 Vergunningen aanvragen
 Coördinatie bagage deelnemers
 Coördinatie bewegwijzering
 Samenstellen draaiboeken
 Indelen vrijwilligers
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4.6 Commissaris PR & Sponsoring
4.6.1 Functieomschrijving
De Commissaris PR & Sponsoring is verantwoordelijk voor alle communicatie-uitingen en
relaties met de pers. Het GNSK heeft een eigen huisstijl en logo. De Commissaris PR &
Sponsoring zorgt ervoor dat alle uitingen hierbij aansluiten. Bovendien heeft deze
persoon de belangrijke taak zoveel mogelijk sponsoren te werven. In het GNSK-bestuur
zullen er twee Commissarissen PR & Sponsoring zijn. Deze zullen de taken onderling
verdelen.
Een Commissaris PR & Sponsoring is creatief, sociaal vaardig, enthousiast en volhardend.
Hij/zij heeft geen probleem om bedrijven te benaderen en hen te overtuigen om het
GNSK te sponsoren. Een Commissaris PR & Sponsoring zit vol met ideeën en staat te
popelen om deze uit te voeren.
Een Commissaris PR & Sponsoring staat ook bekend dat hij zijn afspraken nakomt en
goed is in relaties onderhouden. Goede sociale eigenschappen zijn dan ook echt een
must!
4.6.2 Taken van de Commissaris PR & Sponsoring
Communicatie
• Extern communicatieplan opstellen en uitvoeren
• Verantwoordelijk voor handhaven huisstijl (briefpapier, visitekaartjes)
• Verantwoordelijk voor de samenstelling en onderhoud van de website
• Verzorgen van persberichten
• Contacten onderhouden met lokale en landelijke media
• Coördinatie inhoud digitale nieuwsbrief
• Onderhouden van de externe contacten i.s.m. de voorzitter
• Verantwoordelijk voor inhoud en samenstelling programmaboekje
 Verantwoordelijk voor communicatie-uitingen tijdens het GNSK
Uitstraling GNSK-bestuur en medewerkers
• Verantwoordelijk voor bestuurskleding
• Verantwoordelijk voor kleding deelnemers en vrijwilligers
Sponsoring
• Sponsorplan schrijven
• Sponsorwerving
• Relatiebeheer sponsoren
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5. Globale planning

Februari / maart 2015
Sollicitatieprocedure en samenstelling GNSK-bestuur 2016
Kennismakingsronde met alle potentiële relaties
Vaststellen definitieve datum GNSK in juni 2016
April / mei 2015
Inwerken en inlezen
Vaststellen keuzesporten
Aanvragen benodigde NSK’s bij SSN
Opstellen conceptbegroting
Reserveren van sportaccommodaties
Vergunningaanvragen versturen
Subsidieaanvragen versturen

Het GNSK-bestuur 2016
Commissaris Sport
Penningmeester
Commissaris Sport
Commissaris Logistiek
Penningmeester

Juni / juli 2015
Opstellen sponsorplan
Eerste contact opnemen met OSSO’s
Benaderen sponsoren
Voorbereiden PR-campagne
Contact met Rijksuniversiteit Groningen

Commissaris PR & Sponsoring
Secretaris
Commissaris PR & Sponsoring
Commissaris PR & Sponsoring
Voorzitter

Augustus / september 2015
Regelen vervoer & overnachtingen
Opzetten systeem voor registratieprocedure

Commissaris Logistiek
Secretaris

Oktober / november 2015
Werving vrijwilligers en wedstrijdcommissies
Start PR-campagne onder OSSO’s
Constitutieborrel organiseren
December 2015 / januari 2016
Contracten rond met hoofdsponsor
Voorbereiding vrijdagavondfeest

Commissaris Logistiek
Secretaris & Commissaris PR
& Sponsoring
Secretaris
Commissaris PR & Sponsoring

Februari / maart 2016
Opzetten lokale PR-campagne
Registreren van inschrijvingen

Commissaris PR & Sponsoring
Secretaris

April / mei 2016
Opstellen wedstrijdschema’s
Coördineren inschrijvingen en betalingen

Commissaris Sport
Secretaris & penningmeester
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6. Vergoeding
Voor het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap-bestuursjaar ontvang je een
vergoeding. Het bestuur krijgt gezamenlijk €3000,- als vergoeding vanuit de ACLO. Op
dit moment is het Dagelijks Bestuur van de ACLO nog bezig om te kijken naar
mogelijkheden om de beurs te vergroten.
Behalve de geldelijke vergoeding is er ook budget voor bestuurskleding en een eigen
constititutieborrel. Alle onkosten zullen ook vergoed worden. Tevens zullen de ACLO en
het Sportcentrum werkplekken tot hun beschikking stellen voor het bestuur.
Voor studenten van bepaalde studies aan de Hanzehogeschool Groningen is het
mogelijk om hier ook studiepunten aan toe te kennen als minor. Mocht je hier
interesse voor hebben, kun je het beste contact opnemen met de secretaris om de
opties te bespreken.
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Sfeerimpressie
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7. Sollicitatieprocedure
Heb jij interesse in het GNSK-bestuur 2016 en wil je nog wat meer informatie? Dan ben je
van harte welkom om een keer langs te komen op het ACLO-kantoor. Het is ook mogelijk
om via de mail contact te zoeken of telefonisch.
Om te solliciteren moet je vóór vrijdag 6 februari je sollicitatiebrief met motivatie en CV
mailen naar secretaris@aclosport.nl of per post opsturen naar het Sportcentrum. Graag
horen wij hierbij ook je voorkeursfunctie. Mocht je niet worden geselecteerd op je
voorkeursfunctie, dan wordt eventueel in overleg een andere functie als optie
aangeboden.
Na het inleveren van jouw sollicitatiebrief neemt de secretaris, Karen van Nugteren,
contact met je op. Je spreekt met haar een datum en tijd af voor jouw sollicitatiegesprek.
Deze zullen plaatsvinden in februari of maart.
Je wordt door de secretaris gebeld over de uitslag van jouw sollicitatiegesprek. Hierna zal
een dag gepland worden om kennis te maken met de rest van jouw bestuur.
Vanaf dan kunnen jullie al beginnen met het inwerken en de planning maken voor het
aankomende jaar.
Hieronder staat de planning voor de sollicitatieprocedure. Zet de data alvast in je agenda
zodat je erbij kunt zijn als je gekozen wordt:
Vóór 6 februari 2015:
Februari/maart 2015:
Maart 2015:
5, 6 en 7 juni 2015:
27 augustus 2015:

CV en motivatiebrief inleveren
Sollicitatiegesprekken
Bekendmaking en start GNSK-bestuur 2016
GNSK Amsterdam
Overdrachtsvergadering Algemeen- en Dagelijks
Bestuur + overdrachtsborrel

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar secretaris@aclosport.nl, kom langs op het ACLOkantoor of bel 050-3634641.
Contactgegevens:
ACLO Studentensport Groningen
Blauwborgje 16
9747 AC Groningen
050-363 4641
Info@aclosport.nl
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