De ACLO is op zoek naar nieuwe commissieleden voor de Denktank!
De Denktank is de commissie binnen de ACLO die de mening van de ongebonden sporters
vertegenwoordigt. Ongebonden sporters zijn sporters die mee doen aan groepslessen, open

uren en cursussen, gebruik maken van de fitnessfaciliteiten en zelf banen reserveren. Zij
kunnen daarnaast ook lid zijn bij een vereniging, maar het merendeel is dat niet. De
Denktank probeert de belangen, problemen en successen onder ongebonden sporters zo

goed mogelijk onder de aandacht te brengen tijdens de daarvoor bestemde overleggen.
Deze overleggen vinden zeven keer per jaar plaats met de Coördinator Sport (Dagelijks
Bestuur) en drie leden van het Algemeen Bestuur van de ACLO. Daarnaast ondersteunt de

commissie het Dagelijks Bestuur door middel van het doen van onderzoek. De onderwerpen
hiervan kunnen worden aangedragen door de commissie zelf, of door het Dagelijks Bestuur
van de ACLO. Het Dagelijks Bestuur heeft elk jaar speerpunten waar aan gewerkt gaat

worden, zoals het verhogen van de participatiegraad van internationale studenten of het
verbeteren van subsidieverdeling. Het kan zijn dat er eerst onderzoek gedaan moet worden
naar een speerpunt voordat een beslissing of plan gemaakt kan worden. In dat geval wordt
aan de Denktank gevraagd of zij onderzoek willen doen.
In de overleggen behartig je dus de belangen van de ongebonden sporters en bespreek je

daarnaast de speerpunten van het Dagelijks Bestuur, de begroting en andere belangrijke
zaken binnen de ACLO. Verder zal je regelmatig samenkomen met je commissie voor het
opzetten en uitvoeren van onderzoeken, maar natuurlijk ook voor de gezelligheid!
De Denktank is bij uitstek een commissie waarin je consultancy ervaring op kan doen. Je
staat in de positie om het Dagelijks Bestuur van de ACLO te adviseren en hiermee inspraak
te hebben op het beleid van de ACLO. Om de ongebonden sporters zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen is het belangrijk om zelf te sporten, mee te doen aan de cursussen of
sporters te benaderen om hun mening te vragen. We zijn dan ook op zoek naar studenten
die gebruik maken van het ongebonden pakket van de ACLO, een kritische kijk op zaken
hebben en het leuk vinden om de ACLO te verbeteren.
Interesse? Solliciteer dan door je CV en motivatiebrief te mailen naar ic@aclosport.nl. Voor
meer informatie over de commissie kun je contact opnemen met de Coördinator Sport van
de ACLO (cs@aclosport.nl), of bel naar 050-3634641.

