
Informatiebrochure Healthcie commissie ACLO

Ben jij geïnteresseerd in de gezonde leefstijl, heb jij affiniteit met sport en houd jij 
van organiseren? Dan is de Healthcie wat voor jou! De Healthcie is verantwoor-
delijk voor het organiseren van meerdere Health evenementen, waaronder de 
Healthweek in maart 2021. Geïnteresseerd? Lees dan deze informatiebrochure 
of mail naar 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 met ruim 19.000 sporters. De ACLO biedt sport in de vorm van:
- Groepslessen
- Open uren
- Cursussen
- Vrij reserveren
- Verenigingen
- Open competities
- Evenementen

www.aclosport.nl



De Healthcie

De Healthcie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten met be-
trekking tot een gezonde leefstijl, waaronder de healthweek in maart 2021. 

Deze healthweek staat volledig in het teken van Healthy Ageing, gezond oud-
er worden. Er wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van 
een gezonde leefstijl: van voeding, sport en bewegen tot mentale health. 

Tijdens de afgelopen Healthweeks kon je onder andere een volledige health-
check doorlopen en persoonlijk advies krijgen, gezonde lifestyle workshops 
volgen, smoothies maken, spinnen met hartslagmeters en nog veel meer! 

Naast het organiseren van de healthweek is de commissie vrij om ei-
gen bedachte activiteiten en/of evenementen te organiseren. Hier-
in zullen zij ondersteund worden door verschillende professionals op het ge-
bied van voeding, mental coaching en heeft de ACLO goed contact met 
verschillende opleidingen die zich focussen op sport, voeding en gezondheid. 

Functies 

Er zijn verschillende soorten functies binnen de Healthcie:

FUNCTIE TAKEN

Voorzitter Leiden van de commissie; voorbereiden van vergade-
ringen; externe contacten

Secretaris Mail onderhouden; correspondentie 

Penningmeester Opstellen begroting; financieel verantwoordelijke

PR Public relations; Marketing; Social media

Hoofd activiteiten Hoofd verantwoordelijk voor de activiteiten
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De Actieve ACLO

De ACLO organiseert vele leuke activiteiten voor alle commissies en besturen. Voor-
beelden hiervan zijn een pubquiz, nieuwjaarsborrel, spelletjesavond en sportactiviteit-
en zoals klimmen, curling en wakeboarden. 

Behalve het contact met je eigen commissie, heb je ook regelmatig contact met an-
dere commissies en het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Het is dus een leuke manier 
om nieuwe mensen te leren kennen! 

Heb jij interesse in de Healthcie commissie? Stuur dan je CV en motivatiebrief 
vóór 7 december naar ci@aclosport.nl! 
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