
Informatiebrochure lustrumcommissie ACLO

In 2020 bestaat de ACLO 75 jaar! Lijkt het jou leuk om dit 15e lustrum te        
organiseren maar weet je nog niet helemaal zeker wat het inhoudt? Lees 
dan deze informatiebrochure of mail ci@aclosport.nl. Natuurlijk ben je ook 
altijd welkom op ons kantoor! 

Wat is de ACLO?

De Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding (ACLO) is de over-
koepelende sportorganisatie voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en 
de Hanzehogeschool Groningen (HG). Speciaal voor de studenten van deze 
twee instellingen bepaalt de ACLO het sportaanbod. De ACLO is opgericht 
in 1945 en is de grootste Overkoepelende Studenten Sport Organisatie van 
Nederland. De ACLO biedt sport in de vorm van:
- Groepslessen
- Open uren
- Cursussen
- Vrij reserveren
- Verenigingen
- Open competities
- Evenementen

Lustrum

Zoals eerder genoemd is de ACLO opgericht in 1945. Dit betekent dat in 2020 
de ACLO 75 jaar zal bestaan. Dit feest moet natuurlijk goed gevierd worden! 
Het lustrum zal bestaan uit drie fasen. Allereerst zal er in februari een lus-
trumgala georganiseerd worden. Dit gala zal georganiseerd worden door de 
GalaCie. Vervolgens zal in mei een lustrumweek georganiseerd worden. Deze 
lustrumweek zal lopen van woensdag t/m zaterdag en zal bestaan uit ±4 
evenementen.  
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De evenementen van deze week zijn nog vrij om in te vullen. Met de evene-
menten dienen wel verschillende doelgroepen aangesproken te worden. Een 
voorbeeld is een groter evenement in de binnenstad voor alle inwoners van 
Groningen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan evenementen voor zo-
wel oud-actieve ACLO’ers als alle kaarthouders van de ACLO. Als laatst zal er in 
december een Pheidippidesborrel georganiseerd worden. Deze borrel is voor 
alle oud-bestuurders van de ACLO. Deze borrel zal georganiseerd worden door 
het Dagelijks Bestuur 2020-2021 en valt dus buiten de lustrumcommissie. Als lid 
van de lustrumcommissie ben je dus tot en met juni bezig met de organisatie en 
evaluatie van het lustrum!

Commissie

Het lustrum wordt georganiseerd door de lustrumcommissie. Deze commissie 
zal bestaan uit 7 personen. De volgende functies zullen hierbij verdeeld worden: 
voorzitter, secretaris, penningmeester, acquisitie, PR, hoofd evenementen 1, 
hoofd evenementen 2. Meer uitleg over de functies is te vinden in de tabel. De 
commissie zal ongeveer 1x per week vergaderen. Het moment van vergaderen 
hangt van de commissie af, hier is (nog) geen vast moment voor. Daarnaast 
zullen daaromheen nog zaken geregeld moeten worden. 

Heb jij interesse in de Lustrumcommissie? Solliciteer dan vóór 1 december 
via ci@aclosport.nl!

FUNCTIE TAKEN
Voorzitter Leiden van de commissie; voorbereiden van vergade-

ringen; externe contacten
Secretaris Mail onderhouden; correspondentie 
Penningmeester Opstellen begroting; financieel verantwoordelijke
Acquisitie Benaderen sponsoren; externe contacten

PR Public relations; Marketing; Social media
Hoofd evenementen (1 
en 2)

Verantwoordelijk voor evenementen
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