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1. Word actief bij de ACLO!
Word actief!
Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in
een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel je je niet alleen op studiegebied, maar ook
op persoonlijk vlak. Het is een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten! Daarnaast
staat het ook nog eens goed op je CV.

Galacie
Wil jij een gezellige en leerzame commissie doen bij de grootste
studentensportorganisatie van Europa? Hou je ervan om evenementen te organiseren?
Dan is de Galacie wat voor jou! De Galacie is verantwoordelijk voor de organisatie van het
ACLO-Sportgala.
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 16 september 2019 naar ci@aclosport.nl
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2. Over de ACLO
De ACLO is de overkoepelende studentensportstichting van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen (HG). Voor de studenten van
deze twee instellingen bepaalt de ACLO het sportaanbod. De ACLO is opgericht in
1945 en is de grootste overkoepelende studentensportorganisatie (OSSO) van
Nederland. De ACLO vertegenwoordigt de Groninger studentensport op landelijk
niveau. Een ACLO-sporter kan een jaar lang onbeperkt sporten voor slechts €59,95.
De ACLO is daarmee voor ongeveer 18.000 studenten uit Groningen de
belangrijkste sportvoorziening.
Studenten van de RUG en de HG kunnen hun collegekaart bij de ACLO laten
ACLOtiveren. De ACLO is een stichting die uitsluitend door studenten wordt
bestuurd en de beschikking heeft over een eigen budget. Het bestuur van de ACLO
is autonoom in haar beleid. Het budget wordt aangewend ter realisatie van de
doelstellingen van de ACLO:
“Het doel van de ACLO is om studenten aan te zetten van niet bewegen tot

bewegen en van bewegen naar gevarieerder en/of beter bewegen. Daarnaast wil
de ACLO een sociale functie vervullen door een voor studenten herkenbare eigen
sociale omgeving te bieden, die zich onderscheidt van het bestaande sportaanbod
buiten de universiteit en hogeschool.” Uit: Beleidsplan ACLO & Sportcentrum 20142019.
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2.1 Wat biedt de ACLO?
2.1.1 Vrije uren
ACLO-sporters kunnen elke werkdag gratis zalen, banen en velden reserveren op
het Sportcentrum op het Zernike. Verder is elke dag van de week de
fitnessaccommodatie beschikbaar. Naast het ACLO Card is hiervoor een Fitness
Card nodig, deze kost €65,- voor een heel collegejaar.

2.1.2 Groepslessen en open uren
Groepslessen en open uren worden het hele jaar door gegeven en worden in de
meeste gevallen begeleid door een sportleider. Van deze groepslessen worden er
dagelijks ongeveer 20 ingeroosterd. Je hoeft je op de Zernike locatie niet vooraf in
te schrijven. Deelname is geheel vrijblijvend en je kunt op je eigen niveau trainen.
Op het WAS moet je een ticket reserveren voor de lessen aquarobics en zwemmen.
Bij ACLO Station moet je ook een ticket reserveren, voordat je mee kunt doen aan
een groepsles. Voorbeelden van groepslessen en open uren zijn: bodyfit, zwemmen,
zaalvoetbal, spinning, circuittraining en aquarobics. Op het ACLO-rooster is te zien
waar en wanneer de algemene uren exact plaatsvinden.

2.1.3 Cursussen
De ACLO biedt de ACLO-sporters door middel van vijf- en tienweekse cursussen de
mogelijkheid om gratis kennis te maken met een groot aantal bekende en minder
bekende sporten. Na de cursus zal je de basisvaardigheden van de desbetreffende
sport kennen en kunnen toepassen. De cursussen zijn op beginnersniveau, tenzij
anders staat aangegeven. Voorbeelden van cursussen die gegeven worden bij de
ACLO zijn: waterskiën, golf, zweefvliegen, tennis, voetbal, dans, schieten, skydiving
en karate.

2.1.4 Verenigingen
Naast alle mogelijkheden om bij de ACLO in ongebonden vorm te sporten, is er een
groot aantal sportverenigingen aangesloten bij de ACLO. De ACLO is de koepel van
maar liefst 50 studentensportverenigingen. Binnen de verenigingen heerst vaak een
typische studentikoze sfeer en de contributie is altijd lager dan bij een
burgervereniging.

2.1.5 Evenementen
De ACLO organiseert jaarlijks een aantal evenementen, zowel voor haar (potentiële)
sportbewijshouders als voor haar verenigingsbesturen. Evenementen gericht op de
(potentiële) ACLO Cardhouders zijn Sportplaza tijdens de KEI-week, ESN meets
ACLO, het Kerst Indoor Sport Spektakel (KISS), the Healthweek, het ACLOsportgala
en
de
ACLO-Vitalisloop.
Ter
ondersteuning
van
de
studentensportverenigingen organiseert de ACLO de Kaderdag en de
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Bestuursspelen voor de verenigingsbestuurders. De organisatie van een groot
aantal van deze evenementen wordt vaak gedaan in samenwerking met het
Sportcentrum of externe partijen.

Informatiebrochure 2019-2020

5

2.2 Structuur van de ACLO
Algemeen Bestuur (AB)
Het hoogste orgaan binnen de ACLO is het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur
(AB) is beleidsbepalend. Het orgaan bestaat uit elf personen. Zeven personen zijn
vertegenwoordiger
van een sector (zoals watersport, buitensport en veldsport), drie zijn vertegenwoordiger
van de ongebonden sporters en er is een onafhankelijke voorzitter.
Het AB komt twaalf keer per jaar bijeen tijdens een AB-vergadering of AB-overleg en
beslist over belangrijke beleidszaken die worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur
van de ACLO.

Dagelijks Bestuur (DB)
Het Dagelijks Bestuur van de ACLO regelt de dagelijkse gang van zaken. Dit houdt in dat
het DB het uitvoerend orgaan is dat het beleid uitzet en uitvoert. Het DB legt
verantwoording af aan het AB van de ACLO. Daarnaast is het DB is het contactorgaan
voor studentensportverenigingen.
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Visueel ziet de structuur van de ACLO er als volgt uit:

Zwembadgebruikers

Buitensporten

Watersporten

Veldsporten

Zaalsporten

Algemeen Bestuur (AB)
11 leden, 7 vergaderingen
+ 5 overleggen per jaar

Sporthalgebruikers

Tennishalgebruikers
Ongebonden
pakket

USA’co
Hulp met
urentoekenning en
subsidies

Onafhankelijke
voorzitter

Raad van Advies
(RvA)
(± 15 leden)

Dagelijks Bestuur (DB)
6 leden: dagelijkse gang
van zaken

Accie
Activiteiten

Kasco
Financiële
controle

COcie
Sportbewijscontrole

Galacie
ACLO-Sportgala

Lauwcie
Organiseren van de
Lauwersloop

Sportcie
Organisatie open
competities

ACLO-Mediateam
Fotografie, video en
bewerking hiervan

ACLO-Denktank
Vertegenwoordigers
ongebonden pakket +
onderzoek ACLO
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3. Galacommissie van de ACLO (Galacie)
De Gala commissie (Galacie) is één van de commissies van de ACLO. Het organiseren van
het sportgala is de hoofdtaak van deze commissie. Daarnaast wordt er meegedacht over
de vormgeving van de sportprijsverkiezing die tijdens het gala plaatsvindt. De Galacie
loopt van september tot en met februari

Doelstellingen Galacie
-

Het succesvol organiseren van het ACLO-Sportgala voor ruim 300 studenten.
Zorgen voor continuïteit binnen de commissie door goede verslaglegging

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding zal ongeveer 4 uur per week zijn, maar door het projectmatig karakter
van de commissie zal de tijdsbesteding per week verschillen. In de weken voorafgaand
aan een evenement zal de Galacie meer tijd kwijt zijn. Daarnaast wordt er van de Galacie
verwacht als geheel aanwezig te zijn op het ACLO-Sportgala.

Galacie ’18-‘19
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4. Functies
Binnen de Galacie zijn er verschillende functies. Bij iedere functie horen een aantal taken
en verantwoordelijkheden. Het verschilt per jaar hoeveel leden er in de Galacie zitten,
maar dit is meestal vier of vijf.
Voorzitter
 Leiden van de commissie
 Overzicht bewaren
 Zorgen voor teambuilding
 Verantwoordelijk voor overdrachtsdocumenten
 Contact houden met de coördinator intern van het Dagelijks Bestuur
Secretaris
 Beheren van de mail
 Verantwoordelijk voor overdrachtsdocumenten
 Coördineren van algemene administratie en notulen
Penningmeester
 Opstellen van een begroting
 Financiële administratie
 Contact met de coördinator intern en de penningmeester van het Dagelijks
Bestuur
PR & Redactie
 Bedenken van acties om veel sporters naar het gala te trekken
 Helpen bij het schrijven en controleren van teksten voor de ACLO-website
 Facebook event beheren
 Contact met de vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur
Heb jij een voorkeur voor een functie? Vermeld dit dan in je motivatiebrief!
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6. Solliciteer!
Ben jij enthousiast geworden over de ACLO? Ben je goed in het organiseren van
evenementen? Of wil je ervaring opdoen door actief te worden in een commissie?
Solliciteer dan nu voor de Galacie!

Data
t/m 15 september 2019

September 2019
Eind september 2019
Eind september 2019

CV en motivatiebrief inleveren voor 16
september door te mailen naar
ci@aclosport.nl. Wanneer je een voorkeur
hebt voor een functie, vermeld dit dan in
je motivatiebrief!
Sollicitatiegesprekken
in
het
Sportcentrum/ACLO
Bekendmaking van de nieuwe Galacie
(telefonisch)
Inwerksessies (datum en tijd zullen t.z.t.
bekend worden gemaakt)

Meer informatie
Wil je nog meer informatie over de Galacie of de ACLO ontvangen? Mail dan naar
ci@aclosport.nl, bel naar het ACLO-kantoor: 050 363 4641 of kom bij ons langs!
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