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?
Hoe

lijkt

het

jou

om

een

jaar

lang

verantwoordelijk

te

zijn

voor

de

grootste

overkoepelende

studentensportorganisatie van Europa? Heb jij ambitie, passie voor sport en ben je enthousiast over
studentensport? Solliciteer dan voor een bestuursfunctie bij de ACLO!
De ACLO biedt jou een enorm leuk en leerzaam jaar. Samen met vijf andere bestuursgenoten ben je verantwoordelijk voor
bijna 19.000 sportende studenten, 50 studentensportverenigingen en zo’n 100 verschillende sporten. Naast deze hoofdtaak
krijg je veel netwerkmogelijkheden. Zo wordt er veel samengewerkt met andere studentenorganisaties in Groningen en de
rest van Nederland. Natuurlijk zijn er niet alleen verplichtingen, maar is er ook ruimte om zelf te kiezen welk speerpunt jij

oppakt naast je functiespecifieke takenpakket. Waar wil jij bijvoorbeeld aan het eind van jouw bestuursjaar met trots op
terugkijken? Tot slot staat een bestuursjaar bij de grootste studentensportorganisatie van Europa fantastisch op je CV!
De ACLO zoekt enthousiaste studenten. De ACLO is op zoek naar zes studenten voor het Dagelijks Bestuur en een aantal
studenten voor het Algemeen Bestuur van 2020-2021.
Wil jij meer te weten komen over het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de ACLO? Veel informatie over het
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zal je in deze informatiebrochure kunnen vinden. Wil je een keer met een huidige
bestuurder spreken? Neem dan gerust contact met ons op via se@aclosport.nl, bel ons of kom langs voor een kopje
koffie! Voor aanvullende informatie en de gelegenheid om vragen te stellen, ben je van harte uitgenodigd op één van de
(online) informatiebijeenkomsten.
Tot bij één van de informatiebijeenkomsten!
Met sportieve groet,
het 75ste Dagelijks Bestuur van de ACLO
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De ACLO is de overkoepelende studentensportorganisatie voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de
Hanzehogeschool Groningen (Hanze). 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 vertegenwoordigt de Groninger studentensport op landelijk niveau. Op dit moment sporten bijna 19.000
studenten bij de ACLO. Een ACLO-sporter kan een jaar lang onbeperkt sporten voor slechts €59,95. Daarmee is de ACLO
voor studenten uit Groningen de belangrijkste sportvoorziening. Het overgrote deel van de sporten vindt plaats in het

Sportcentrum gelegen op de Zernike Campus. Daarnaast is er sinds het collegejaar 2015-2016 een nieuwe locatie naast
het station: ACLO Station. Power Station, een fitnessaccommodatie (speciaal) gericht op krachtsport, is hier een
onderdeel van.

De ACLO is een stichting die uitsluitend door studenten wordt bestuurd en de beschikking heeft over een eigen budget.
Het budget wordt aangewend ter realisatie van de doelstellingen van de ACLO:

“De ACLO is opgericht om de lichamelijke opvoeding en sportbeoefening van studenten van de RUG en de HG te
bevorderen. De ACLO zet studenten aan tot verantwoord bewegen door gevarieerde en toegankelijke sport aan te
bieden. Daarnaast vervult de ACLO een sociale functie door een voor studenten herkenbare eigen sociale omgeving te
bieden die zich onderscheidt van de beleving van het bestaande sportaanbod buiten de universiteit en de hogeschool.
De activiteiten van de ACLO dragen bij aan een gezonde leefstijl en het welzijn van haar sporters.”
Uit: Beleidsplan ACLO & Sportcentrum 2019-2024 “Keep on Moving”.
De ACLO tracht haar doelen te bereiken door:
- Het behartigen van de belangen van de studentensport;
- Het ondersteunen van studentensportverenigingen, het leggen van contacten met deze verenigingen, tussen de

verenigingen onderling en tussen verenigingen en studenten;
- Het organiseren van sportevenementen voor studenten;
- Het verstrekken van subsidie, zowel aan ongebonden sporters als aan verenigingen;
- Het ter beschikking stellen van deskundige begeleiding, accommodatie en materiaal, zowel aan verenigingen
gebonden deelnemers als aan niet-verenigingsgebonden deelnemers.
De ACLO streeft ernaar een uitgebreid en gevarieerd activiteitenpakket te kunnen aanbieden dat inspeelt op de
behoeften van de (potentiële) sporter. Dit streven probeert de ACLO waar te maken door een grote variatie en omvang
van sport aan te bieden in de vorm van:
- Groepslessen
- Open uren
- Cursussen
- Vrij reserveren
- Verenigingen
- Open competities
- Evenementen
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Groepslessen en open uren
Het hele jaar is het mogelijk om deel te nemen aan 150 verschillende groepslessen en open uren per week. Deze vinden
plaats op vaste tijdstippen in de week, meestal aan het eind van de middag en begin van de avond, en worden begeleid
door een sportleider. Sinds de corona crisis moeten sporters zich vooraf inschrijven voor de groepslessen en open uren,
voorheen was dit niet nodig en was deelname geheel vrijblijvend. Op ACLO Station en het WAS was het al wel verplicht om
vooraf een ticket te reserveren.

Cursussen
De ACLO biedt ACLO-sporters door middel van vijf- en tienweekse cursussen de mogelijkheid om kennis te maken met
een groot aantal bekende en minder bekende sporten. Na de cursus zal je de basistechnieken en –tactieken van de
desbetreffende sport kennen en kunnen toepassen. Ook is het bij sommige sporten mogelijk om een follow-up cursus te
volgen, wat betekent dat de cursus op een hoger niveau gegeven wordt.

Vrij reserveren
ACLO-sporters

kunnen

gratis

zalen,

banen

en

velden

reserveren

in

het

Sportcentrum.

Daarnaast

is

de

fitnessaccommodatie op Zernike elke dag van de week beschikbaar. Op de uren dat de accommodatie in het
Sportcentrum op het Zernike Complex niet gebruikt wordt door verenigingen, kunnen sporters de accommodatie
reserveren. Denk hierbij aan het huren van tennis– en squashbanen of het reserveren van een zaal in het Sportcentrum.

Verenigingen
Naast alle mogelijkheden om bij de ACLO in ongebonden vorm te sporten, is er een groot aantal sportverenigingen
aangesloten bij de ACLO. Deze verenigingen ontvangen subsidie van de ACLO in de vorm van accommodatie, materiaal
en begeleiding. De ACLO is er trots op de koepelorganisatie van maar liefst 50 studentensportverenigingen te zijn. Deze
studentensportverenigingen worden door studenten bestuurd. Alle verenigingsleden dienen een ACLO Card te hebben.
Naast deze verenigingen zijn er zes partnerverenigingen; een partnervereniging is een burgersportvereniging in een tak
van sport waarin geen studentensportvereniging bij de ACLO is aangesloten. Het doel van de partnervereniging voor de
ACLO is een verbreding van het sportaanbod. Een partnervereniging is verplicht eenmaal per jaar een cursus aan te
bieden.
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Open competities
Gedurende het jaar worden er op verschillende momenten door een commissie (de Sportcie) open competities
georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor studenten die het leuk vinden om in competitieverband te spelen, maar (nog) niet
bij een vereniging lid zijn. Voorbeelden hiervan zijn een futsal competitie, open voetbal competitie, een darttoernooi en
een open beachvolleybal competitie.

Evenementen

De ACLO organiseert jaarlijks een aantal evenementen, zowel voor haar (potentiële) ACLO-sporters als voor haar
verenigingsbesturen. Evenementen gericht op de (potentiële) ACLO-sporters zijn Sportplaza in de KEI-week, het Kerst
Indoor

Sport

Spektakel

(KISS),

de

ACLO-Vitalisloop,

ESN

meets

ACLO,

de

Healthweek

en

het

ACLO-Sportgala. Ter ondersteuning van de studentensportverenigingen organiseert de ACLO de Kaderdag, Sportplaza in
de KEI-week en de Bestuursspelen voor de verenigingsbestuurders. De organisatie van deze evenementen wordt gedaan
door de Activiteitencommissie (Accie) van de ACLO, soms in samenwerking met het Sportcentrum, een andere
commissie of externe partijen.
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Interne organisatie
Hieronder staat het organogram van de ACLO, een schematische voorstelling van de interne organisatie van de
ACLO. Dit geeft een goed beeld van de relaties tussen het AB, DB, de RvA en de verschillende commissies.
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Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit zes studenten van de RUG en Hanze, die zich een jaar lang fulltime inzetten om de
ACLO draaiende te houden en te verbeteren.
De leden van het DB worden benoemd/ingehamerd door het Algemeen Bestuur (AB) van de ACLO. Het DB is binnen de
ACLO het beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende orgaan en verantwoordelijk voor het dagelijks beleid. Tussen de
leden van het DB bestaat een taakverdeling die per jaar op onderdelen kan variëren. Behalve je eigen taken, is er ook veel
overlap van taken en is een goede samenwerking met je bestuursgenoten dan ook essentieel!
Vergoeding
Voor je werkzaamheden in het DB van de ACLO ontvang je als RUG- of Hanze-student een vergoeding. Je krijgt een
bestuursbeurs van rond de €4.100,- en moet zijn ingeschreven bij de RUG of Hanze. Daarnaast is er sinds het collegejaar
2017-2018 de mogelijkheid om ‘’collegegeldvrij’’ te besturen. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat je nominaal hebt
gestudeerd. Dit betekent dat je je bachelor binnen vier jaar gehaald moet hebben. Voor meer informatie over
bestuursbeurzen kun je contact opnemen met vz@aclosport.nl.
Hoe druk ben je als Dagelijks Bestuur van de ACLO?
Het DB van de ACLO is een fulltime bestuursjaar. Dit betekent dat je je studie een jaar op pauze moet zetten. Het wordt van
je verwacht om iedere werkdag op kantoor aanwezig te zijn. Welke tijden dit zijn is afhankelijk van welke afspraken je
maakt met de rest van je bestuur. Behalve de werkzaamheden op kantoor, zijn er ook sectorvergaderingen (7x per jaar),

AB-vergaderingen (7x per jaar), AB-overleggen (5x per jaar) en RvA-vergaderingen (2 à 3x per jaar). Deze vinden plaats
in de avonduren en hierbij ben je als DB van de ACLO altijd aanwezig. Ook is het gebruikelijk voor het DB om halverwege
het jaar op beleidsweek te gaan: een paar dagen weg van kantoor om de tijd te nemen om over langlopende zaken te
praten die je zou willen veranderen binnen de ACLO. Daarnaast vindt jaarlijks in augustus het overdrachtsweekend plaats:
de eerste keer met je voorgangers en de tweede keer met je opvolgers. Verder krijg je als DB uitnodigingen voor leuke
borrels of activiteiten die plaatsvinden in de avonden. In de weekenden zijn over het algemeen weinig ACLO-gerelateerde
evenementen.
Het bestuursjaar 2021-2022 bij de ACLO loopt van september 2021 tot en met augustus 2022. In de maand augustus 2021
zal de inwerkperiode plaatsvinden: tijdens deze periode loop je fulltime mee met je voorganger om goed voorbereid aan
je bestuursjaar te beginnen.
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Beleid
Naast het reguliere takenpakket, houd je je als bestuur bezig met het beleid. Samen met je bestuursgenoten stel je aan
het begin van het jaar een aantal beleidspunten op waar je je dat jaar op gaat focussen. Deze beleidspunten worden
onderverdeeld in speer– en aandachtspunten. Speerpunten zijn beleidsonderwerpen die bijzondere aandacht krijgen.
Aandachtspunten zijn andere belangrijke punten, maar minder intensief. Dit jaar houdt het Dagelijks Bestuur zich onder
anderen bezig met de uitwerkingen van de nieuwbouw (business case), wordt er gekeken naar technologische innovaties
in het sportaanbod, en wordt er een klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder alle ACLO sporters.
De relatie met het Algemeen Bestuur
Het AB heeft als taak om de voorstellen van het DB tijdens AB-vergaderingen zorgvuldig te toetsen aan het huishoudelijk
reglement, de statuten, uitvoerbaarheid en het Meerjarenbeleidsplan. Daarnaast zijn AB-overleggen zeer waardevol voor
het DB om te kunnen sparren over ideeën of zaken waar het DB tegenaan loopt.
Vanuit het AB is de AB-voorzitter het eerste aanspreekpunt van het DB. De AB-voorzitter bespreekt samen met het DB de
AB-vergaderingen voor, stelt in samenwerking met het DB de agenda op en controleert de vergaderstukken voordat deze
naar de overige AB-leden worden opgestuurd. Vanuit het DB gezien is de AB-voorzitter de schakel tussen AB en DB. De
afstand tussen het AB en DB is niet groot. Zowel voor het DB als het AB is het de normaalste zaak van de wereld dat een
AB’er met een vraag het ACLO-kantoor binnenloopt of daarvoor opbelt. Verder is het leuk om ook na een vergadering nog
gezamenlijk een drankje te drinken.
Contact met verenigingen
Via onder andere sectorvergaderingen houd je samen met een AB’er contact met verenigingsbesturen. Dit zijn
vergaderingen, voorafgaand aan een vergadering met het AB, met alle besturen van verenigingen binnen een bepaalde
sector. Een sector is een cluster van alle soortgelijke verenigingen, bijvoorbeeld Zwembadgebruikers. Het doel van deze
vergaderingen is om de verenigingen te informeren over het beleid van de ACLO en naar hun mening te vragen. Iedere
DB’er kiest één of twee sectoren. De sectorvergaderingen vinden, net als de AB-vergaderingen, zeven keer per jaar plaats.
Naast deze vergaderingen heb je als DB’er ook aan het begin van het jaar een kennismakingsgesprek met ieder
verenigingsbestuur van je sector, eventueel een halfjaarlijks gesprek en zul je vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor
verenigingen in je sector.
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Contact met het Sportcentrum
Het Sportcentrum van de RUG & Hanze kan beschouwd worden als een ‘sportief’ Facilitair Bedrijf voor de RUG en de Hanze.
Bijna alles rondom het sporten wordt geregeld in overleg met het Sportcentrum. De ACLO bepaalt het sportaanbod en
beleid, waar het Sportcentrum verantwoordelijk is voor de planning, het (sport)personeel, het beheer en de exploitaitie
van de accommodatie en de materialen. Als DB van de ACLO zal je daarom veel contact hebben met de medewerkers
van het Sportcentrum.

Gezelligheid
Behalve de serieuze taken die bij het besturen horen, is een bestuursjaar niet compleet zonder de nodige feestjes en
constitutieborrels. Het DB van de ACLO wordt voor veel evenementen en constitutieborrels van andere verenigingen en
organisaties uitgenodigd. Het is ontzettend leuk om hier naartoe te gaan: zo leer je je bestuursgenoten en de andere
besturen ook op een andere manier kennen dan alleen op een zakelijke manier. De constitutieborrels zijn ook een goed
excuus om samen met je bestuur een dag hard werken nog even gezellig af te sluiten met een biertje. Behalve het
contact met andere verenigingen, is ook binnen de ACLO ruimte voor gezelligheid: de ACLO kent veel commissies die het
ook leuk vinden om met elkaar op te trekken. Denk hierbij aan VrijMiBo’s, een pubquiz, gezamelijk sporten of een actief
ledenuitje.
Voorbeelden van activiteiten die je dit jaar zult tegenkomen:









Je eigen overdrachtsborrel, overdrachtsdiners, constitutieborrel, nieuwjaarsborrel, sportgala, eindejaars-BBQ,

kaderdag en bestuursspelen;
Constitutieborrels van studieverenigingen, studentverenigingen, sportverenigingen, studentenkoepels en andere
Overkoepelende Studenten Sport Organisaties;
VrijMiBo’s, sportmiddagen en actieve ledenactiviteiten met commissieleden en het AB van de ACLO;
Batavierenrace, GNSK, beleidsweekend en overdrachtsweekend;
Borrels en activiteiten van andere studenten(sport)verenigingen;
Mixen met andere besturen;
Leuke sporten uit je eigen sportaanbod uitproberen met het DB, zoals onderwaterhockey, powerkiten en stijldansen.

*Deze foto is gemaakt in augustus 2019.
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Leon Hovenkamp voorzitter DB ACLO 2020-2021
21 jaar
Biomedische wetenschappen
Voetbal & volleybal
vz@aclosport.nl
Tijdens het laatste jaar van mijn bachelor begon ik mij te beseffen dat mijn eerste
jaren studeren met een sneltreinvaart voorbij waren gevlogen en dat ik alweer
bijna op het punt stond om gelijk door te gaan met een master. Hoog tijd voor even
iets anders; een fulltime bestuursjaar. Al snel bleek dat een bestuursjaar bij de ACLO
precies hetgeen biedt waar ik naar opzoek was. De perfecte combinatie tussen
hecht samenwerken met je bestuursgenoten en de verantwoordelijkheid die het
leiden van zo’n grote studentenorganisatie met zich meebrengt. Overdag zet je je
met vijf andere studenten in om de studentensport in Groningen verder te brengen.
Daarnaast is genoeg ruimte voor gezelligheid, vele borrels en feestjes waar je met z’n zessen naar toe kan gaan. Dit zorgt
ervoor dat menig ACLO bestuur de rest van hun leven met elkaar optrekt.
Vanaf het kantoor kijk je over de beachvolleybalvelden, tennisbanen en padelbaan heen. Een stukje verderop zie je de
squashtrainingen en de zaalvoetballers die aan hun warming- up begonnen zijn. Kortom, je zit elke dag middenin de
studentensport wat veel motivatie geeft. Van het vormen van beleid, het onderhouden van externe contacten en het
leiden van het Dagelijks Bestuur, heb ik meer geleerd dan tijdens mijn bachelor. De mooie balans tussen overdag
zelfbedachte plannen realiseren en ‘s avonds de gezellige kant van het bestuursleven, zorgen ervoor dat het
bestuursjaar een onvergetelijke ervaring is die ik iedereen kan aanraden!

Rik Roosjen, secretaris DB ACLO 2020-2021
22 jaar
International relations and organizations
Wielrennen & fitness
se@aclosport.nl
Tijdens het afronden van mijn bachelor besloot ik dat ik wel even klaar was
met het bladeren door mijn studieboeken, terwijl ik ook zeker wist dat ik nog
niet klaar was met Groningen. Ik ging daarom op zoek naar een bestuur bij
een grote organisatie in Groningen en daarbij sprong de ACLO meteen in het
oog gezien mijn passie voor sport. Een voltijd bestuur bleek de perfecte
oplossing te zijn omdat het zorgde voor een nieuwe uitdaging met veel
verantwoordelijkheid, en dat in combinatie met nog een jaar langer genieten van het studentenleven in Groningen!
Wetende dat corona ook dit jaar een grote rol zou gaan spelen, leek het mij erg mooie taak om juist nu zo’n grote
organisatie te besturen. Ik heb dan ook enorm veel kunnen leren op organisatorisch vlak en dit gaat zeker van pas komen
in het verdere verloop van mijn carrière.
Een van de mooiste aspecten van een bestuursjaar is dat je een zeer hechte groep vrienden wordt met je bestuur door
alles wat je samen beleeft. Je werkt overdag in een studentikoze omgeving samen aan het faciliteren van sport aan
studerend Groningen, terwijl je samen ook schitterende momenten mee maakt tijdens activiteiten en feestjes. Ik haal
dan ook enorm veel plezier uit mijn bestuursjaar en daardoor vliegt de tijd voorbij. Daarnaast heb je als secretaris veel
contact met de sporters, de vereningen en het Sportcentrum waardoor de functie erg veelzijdig en sociaal is!
Kortom, een bestuursjaar bij de ACLO is echt een verrijking van je studentenleven, zowel op het gebied van
zelfontwikkeling als op sociaal gebied!
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Pieter de Jong, penningmeester DB ACLO 2020-2021
22 jaar
Economics & Business Economics
Voetbal & fitness
pm@aclosport.nl
Na het afronden van mijn bachelor wist ik nog niet precies welke master ik zou willen
volgen. Daarnaast had ik na alle jaren theorie ook behoeft aan het opdoen van
enige praktijkervaring. Een bestuursjaar bleek voor mij de beste optie. De grotere
studentenorganisaties bieden de mogelijkheid om jezelf in een professionele, maar
toch ook studentikoze werkomgeving te ontwikkelen. De ACLO is uiteraard één van
de grootste studentenorganisaties van Groningen en je krijgt er dan ook een dagelijkse, fulltime verantwoordelijkheid voor
terug. Aangezien ik een economische achtergrond heb en sport een van mijn grootste hobby’s is, was het
penningmeesterschap bij de ACLO de perfecte keuze. Tijdens een bestuursjaar word je in het diepe gegooid, krijg je een
berg verantwoordelijkheid in je schoot geworpen en werk je aan een mooi doel: het unieke sportconcept van studerend
Groningen voortzetten. Het leukste van dit alles is dat je dit met een 5 andere enthousiaste bestuursgenoten mag doen.
Uiteraard is het, op het moment van schrijven, natuurlijk niet een ‘normaal’ bestuursjaar te noemen door de hele
coronasituatie. In dit bestuursjaar zijn er helaas nog geen consitutieborrels geweest… Toch vliegen de dagen voorbij
omdat je een hechte band opbouwt met je bestuur en je, samen met hen, je dagelijks op kantoor bezighoud met
uitdagende projecten. Er zijn maar weinig banen die je direct zoveel verantwoordelijkheid geven en je met zo’n grote
begroting laten werken. Kortom, je ontwikkelt jezelf maximaal en je doet veel ervaring op in ontelbare gebieden als voltijd
bestuurder. Voor mijn functie betekent dat dat ik in financieel opzicht veel verantwoordelijkheid moet nemen, contracten
moet opstellen, moet onderhandelen, met een grote begroting mag werken, de financiële vergaderingen moet leiden, en
nog veel meer! Een bestuursjaar bij de ACLO is een geweldige ervaring voor je ontwikkeling, netwerk, ervaring, CV, en je
houdt er vriendschappen voor het leven aan over!

Laura Pikkaart, coördinator sport DB ACLO 2020-2021
22 jaar
Bewegingswetenschappen
Volleybal & groepslessen
cs@aclosport.nl
Na het behalen van mijn bachelor wilde ik graag wat anders dan studeren
en tentamens maken. Sinds het begin van mijn studententijd was ik al veel
bezig met sporten en kwam ik ook al veel op het Sportcentrum. Ik kende de
ACLO dus al goed. Het heeft mij al die tijd ook heel tof geleken om
daadwerkelijk de ACLO te besturen. Het was precies de combinatie tussen
sport en het studentenleven waar ik naar op zoek was, en dus was dit bestuursjaar ideaal om mijn studie even op te
breken.
Tot nu toe ben ik nog steeds heel blij met de beslissing om deze uitdaging aan te gaan, het is ontzettend leerzaam maar
ook gewoon super leuk om te doen! Als coördinator sport moet ik, zeker in dit rare jaar, constant schakelen en creatief
nadenken om te zorgen dat studenten kunnen blijven sporten, op welke manier dan ook. Dit bestuursjaar is zeker hard
werken, maar naast alle serieuze zaken is er meer dan genoeg tijd over om lol te maken met de rest van het bestuur en
gewoon te genieten van alles wat het studentenleven te bieden heeft!
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Irene Boven, coördinator PR & marketing DB ACLO 2020-2021
21 jaar
Liberal Arts and Sciences
Schaatsen, wielrennen & groepslessen
cp@aclosport.nl
Één van de mooiste dingen aan het studeren in Groningen vind ik de mogelijkheid
om allerlei verschillende sporten uit te proberen. Of je nou wel of geen ervaring

hebt, je kan altijd ergens terecht. Hoewel ik dit altijd heb gewaardeerd, ondekte ik
tijdens mijn exchange in Australië pas hoe bijzonder de situatie in Groningen is; echt
een organisatie door en voor studenten. Hierdoor kwam een bestuursjaar bij de
ACLO al snel bij mij op toen ik tijdens het afronden van mijn studie mijn
toekomsplannen aan het overwegen was. Ik besefte al snel dat ik toe was aan een
jaar waarin studeren niet de hoofdrol speelde. Door mijn passie voor sport leek een bestuursjaar bij de ACLO voor mij de
beste invulling!
Binnen de functie Coördinator PR & Marketing kan ik mijn creativiteit kwijt en sta ik in direct contact met alle sporters. Ook
heb ik erg veel vrijheid in het ontwerpen van promotiemateriaal en het onderhouden van de communicatie kanalen.
Tenslotte maakt de samenwerking met sponsoren en externe partijen mijn functie compleet!
Een bestuursjaar bij de ACLO is een unieke ervaring omdat je samen met 5 andere gemotiveerde studenten ontzettend
veel verantwoordelijkheid krijgt. Niet alleen geeft dit je een kans om grote stappen te maken op professioneel en

Jitske van Eck, coördinator intern DB ACLO 2020-2021
24 jaar
Sportkunde
Volleybal, groepslessen & open uren
ci@aclosport.nl
In mijn derde jaar van mijn opleiding was ik erg aan het twijfelen over het vervolg
van mijn studie. Tijdens mijn stages heb ik met veel plezier een kijkje mogen nemen
bij verschillende sportorganisaties. Toch wilde ik graag meer praktijkervaring
opdoen voordat ik zou beginnen aan mijn afstudeerjaar. Een bestuursjaar bij de
ACLO leek mij de perfecte invulling.
De vele evenementen die de ACLO rijk is, het contact met verschillende partijen, het
aansturen van commissies en het nemen van grote besluiten zorgt voor een leuke
en afwisselende uitdaging. Vanwege de bijzondere tijd waarin wij de ACLO mogen besturen en de steeds veranderende
omstandigheden, is de uitdaging extra groot en leerzaam. Het is een geweldige ervaring om dit samen met vijf andere
studenten mee te maken en ik zou het iedereen kunnen aanraden om een bestuursjaar bij de ACLO te gaan doen; het is
een jaar om nooit meer te vergeten!
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Voorzitter

Hoofdtaken

Neventaken

Leiden van het DB

Lid sollicitatiecommissie DB

Voorbereiden/voorzitten van vergaderingen

Bestuursbeurzen DB en sportverenigingen

Sportbewijsbeleid ACLO

Voorbereiden beleidsweek

Externe contacten

Huishoudelijk reglement en statuten bewaken
Meerjarenbeleidsplan nastreven
Business Case

Motivatie-/klanttevredenheidsonderzoeken
Ondersteuning sponsoring
Internationalisering

Contact AB-voorzitter

Aanvragen dispensatieleden

Secretaris

Verenigingsondersteuning

Management Dagelijks Bestuur

Ledenlijstcontrole

Helpdesk website

Sollicitatiecommissie AB en DB

Contactpersoon Fitness

Coördinator sector-, AB- en RvA-vergaderingen

Erkenningen verenigingen

Coördinatie inwerkperiode NDB

Contact met ACLO Alumni

Schrijven secretarieel jaarverslag

Contact Raad van Advies

Representatieve evenementen (borrels en etentjes)

Contact balie Sportcentrum

Contactpersoon software systeem

Penningmeester

Eindverantwoordelijke boekhouding

Ondersteuning urentoekenning

Verdeling materiaal- en accommodatiesubsidies

Technisch voorzitter kascommissie

Opstellen begroting en halfjaarcijfers

Topsportfonds

aan verenigingen

Contact financiële medewerkers
Financiële controle verenigingen

Opstellen contracten

Ondersteuning Business Case

Schrijven van financieel jaarverslag
Coördinator Sport

Urentoekenning aan verenigingen

Ondersteuning verdeling materiaal- en

Verantwoordelijke sportaanbod/rooster

accommodatiesubsidies

Verantwoordelijke ACLO Station

Erkenningen verenigingen

(cursussen, groepslessen en open uren)
Coördinatie ACLO-Denktank

Ondersteuning website

Project Verenigingstrainer (PVT)

Healthy Ageing

Contactpersoon sportdocenten
Coördinator PR &
Marketing

Hogere Wedstrijdsport (HWS)

Contactpersoon software systeem

Public relations (communicatie sporters)

ACLO-nieuwsbrief

Marketing

Sportgids

Websitebeheer

Coördinatie ACLO Promoteam

Social media

Werving DB/AB en commissies

Sponsoring

Ondersteuning externe contacten
Coördinator

Evenementen

Sportprijsverkiezing

Intern

Coördineren van de commissies

Studentenkampioenschappen

Sportbewijscontrole

Healthy Ageing

Binding actieve leden

Contact Sportsbar

Afvaardiging team naar de Batavierenrace
Afvaardiging sportteams GNSK
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Functieomschrijving
Als voorzitter ben je ten allen tijde het aanspreekpunt en gezicht van de ACLO. De ACLO wordt door alle betrokkenen als
een groot en professioneel bestuur gezien en dit brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. De taken van de
voorzitter zijn van alle functies het minst concreet; dit betekent ook dat geen dag hetzelfde is! Een groot deel van je taken
is het onderhouden van de externe contacten van de ACLO. Iedere week zit je met verschillende partijen om tafel om
lopende zaken te bespreken en nieuwe ideeën op te doen. De Colleges van Bestuur van de RUG of Hanzehogeschool, de
burgemeester en andere grote besturen in Groningen kom je allemaal tegen, maar ook met al het personeel van het

Sportcentrum en sportverenigingen heb je veel contact!
Een andere grote taak is het leiden en coördineren van de rest van het Dagelijks Bestuur. Dit betekent dat je altijd het
overzicht dient te houden – ook over wat er bij je bestuursgenoten speelt. Het voorbereiden en voorzitten van
vergaderingen hoort hierbij, maar ook het ondersteunen van de rest van het bestuur. Je zult veel taken oppakken die niet
specifiek in iemand anders zijn straatje horen. Ook is het aan jou om altijd de lange termijn visie van de ACLO in het
achterhoofd te houden. Je zorgt ervoor dat het meerjarenbeleidsplan, huishoudelijk reglement en statuten worden
nagestreefd. Daarnaast is het bepalen en controleren van het sportbewijsbeleid van de ACLO een taak van de voorzitter.
Dit beleid bepaalt wie er allemaal mogen sporten bij de ACLO en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Verder zul je deel
uitmaken van de sollicitatiecommissie van het nieuwe DB en natuurlijk veel speechen tijdens de evenementen van de
ACLO of constitutieborrels! Kortom: een uitdagende en brede functie waarbij je ontzettend veel ervaring opdoet, veel
mensen leert kennen, grote verantwoordelijkheden draagt en een fantastisch jaar tegemoet gaat!
Profiel van een voorzitter
Lijkt het jou leuk om een jaar lang het gezicht te zijn van de grootste studentensportorganisatie van Europa en één van de
grootste besturen van Groningen? Ben jij sociaal en communicatief sterk en kan je goed leiding geven? Ben jij niet bang
om je extern te richten en ben jij goed in netwerken of zou je je hierin willen ontwikkelen? Dan ben jij misschien wel de
nieuwe voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de ACLO waar wij naar op zoek zijn!
Meer informatie?
Wil je meer weten over deze functie en/of de huidige voorzitter spreken? Mail dan naar vz@aclosport.nl!
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Functieomschrijving
Als secretaris ben je iedere dag met andere dingen bezig: je beantwoordt vragen van sporters die binnenkomen, vragen
die je ontvangt via de website, je hebt contact met verenigingen en je coördineert alle grote vergaderingen, zoals
sectorvergaderingen, Algemeen Bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de Raad van Advies: dit zijn er jaarlijks
zo’n 65! Ook begeleid je besturen van sportverenigingen bij het proces rondom de ledenlijstcontrole: elk lid van een
vereniging moet namelijk in het bezit zijn van een ACLO Card. Je organiseert verder allerlei formele en informele
bijeenkomsten: denk hierbij aan de constitutieborrel, de nieuwjaarsborrel, de eindejaars-BBQ, de oud-besturen borrel en
overdrachtsdiners. Verder heb je contact met de oud-bestuursleden van de ACLO; na 75 jaar ACLO zijn dit nogal wat
mensen! Als secretaris zorg je ervoor dat alles gedocumenteerd wordt en schrijf je bijvoorbeeld ook het
verenigingsdocument en het secretarieel jaarverslag.
Een andere grote taak van de secretaris is technisch voorzitter van de sollicitatiecommissie van het nieuwe Dagelijks- en
Algemeen Bestuur. Om hiervoor te oefenen, ondersteun je de coördinator intern bij de sollicitaties van de commissies
eerder in het jaar. Als de nieuwe besturen eenmaal bekend zijn houd je je bezig met de inwerkperiode, de planning voor
het volgende collegejaar en het overdrachtsweekend. Het leukste van deze functie is dat niet één dag hetzelfde is en dat
je door het jaar heen veel kennis vergaart over de ACLO omdat je vragen krijgt over ontzettend veel verschillende
onderwerpen!
Profiel van een secretaris

Ben jij ordelijk, punctueel en kan jij gestructureerd werken? Dan staat deze functie misschien wel op jouw lijf geschreven!
Het is belangrijk dat jouw bestuursgenoten erop kunnen rekenen dat de secretaris geen deadlines vergeet en goed het
overzicht kan bewaren. Door de vragen over zoveel verschillende onderwerpen ben je goed op de hoogte van wat er
speelt bij de andere functies. Eigenschappen die passen bij een secretaris zijn dan ook nieuwsgierig, behulpzaam, flexibel
en overal inzetbaar.
Meer informatie?

Wil je meer weten over deze functie en/of de huidige secretaris spreken? Mail dan naar se@aclosport.nl!
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Functieomschrijving
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën van de ACLO. Naast je dagelijkse taken hiervoor stel je ook
de financiële stukken op, zoals de begroting, halfjaarrekening en de jaarrekening. De uitvoering hiervan doe je samen met
medewerkers van het Financial Shared Service Centre van de RUG. Verder controleer en help je de bij de ACLO
aangesloten verenigingen met hun financiën. Je bent ook verantwoordelijk voor de uitkering van subsidies. Dit gaat om
accommodatie-, materiaal-, garantie- en deelnamesubsidies. Verder neemt de penningmeester plaats in de
beoordelingscommissie van de topsportregeling. Hierdoor heb je veel contact met de besturen van sportverenigingen. Als
penningmeester kan je meedenken over alle verschillende aspecten van het beleid dat door de ACLO wordt gevoerd. Dat
maakt de functie erg breed, interessant en leerzaam.
Profiel van een penningmeester
Heb jij affiniteit met cijfers, ben jij analytisch en kan jij nauwkeurig werken? Dan is penningmeester iets voor jou! Een
penningmeester werkt gestructureerd en planmatig. Hij/zij is kritisch over de beslissingen die het bestuur maakt. Een
penningmeester durft grenzen te stellen en heeft een scherp beoordelingsvermogen. Klinkt dit als een goede
omschrijving? Solliciteer dan voor de functie penningmeester!
Meer informatie?
Wil je meer weten over deze functie en/of de huidige penningmeester spreken? Mail dan naar pm@aclosport.nl!
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Ö
Functieomschrijving
Als coördinator sport houd je je bezig met het gehele sportaanbod van de ACLO en heb je veel invloed op de dagelijkse
gang van zaken op de locaties van de ACLO: het Sportcentrum, ACLO Station en het Willem Alexander Sportcomplex
(WAS). Het sportaanbod dat de ACLO biedt is enorm divers en onderverdeeld in cursussen, verenigingen, vrij reserveren,
groepslessen en open uren. Het is mogelijk om je eigen stempel te drukken op het sportaanbod door een nieuwe cursus
of groepsles toe te voegen aan het grote sportpakket dat de ACLO biedt. Daarnaast is het promoten van het een
belangrijke taak. Ook heb je contact met alle kerndocenten om op de hoogte te blijven van veranderingen binnen de
aangeboden sporten.
Voor verenigingen ben je het aanspreekpunt voor de urentoekenning, trainerssubsidies en topsport. Door de grote variatie
in de 50 verschillende studentenverenigingen, is dit zeker een uitdagende taak! Naast deze taken, heb je ook je eigen
commissie: de ACLO-Denktank. De ACLO-Denktank vertegenwoordigt en verzamelt informatie over de groep
ongebonden sporters, die vooral deelnemen aan groepslessen en open uren, cursussen en vrij te reserveren uren en niet
lid zijn van een sportvereniging. Ook onderhoud je de externe contacten met zes verschillende partnerverenigingen
(bijvoorbeeld de skydive en american football vereniging).
Profiel van een coördinator sport
Heb jij een affiniteit met sport en wil je je bezighouden met het sportaanbod van de ACLO? Als coördinator sport houd je
je de hele dag bezig het sportaanbod van de ACLO. Een coördinator sport is kritisch en altijd op zoek naar nieuwe ideeën

voor sporten bij de ACLO. Op die manier zorg jij dat er voor iedere ACLO sporter een leuke sport te vinden is op de ACLO!
Meer informatie?
Wil je meer weten over deze functie en/of de huidige coördinator sport spreken? Mail dan naar cs@aclosport.nl!
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Ö

&

Functieomschrijving
Als coördinator PR & marketing ben je binnen het Dagelijks Bestuur een jaar lang verantwoordelijk voor alle promotie,
marketing en communicatie vanuit de ACLO. Je houdt je als coördinator PR & marketing vooral bezig met de vraag: ‘Hoe
kunnen we studenten het beste informeren en enthousiast maken over de ACLO?’. Op het gebied van marketing en
promotie kun je al je ideeën kwijt. Qua promotie houd je je bezig met het (laten) ontwerpen van promotiemateriaal, zoals
posters en spandoeken, daarnaast verzorg je ook alle uitgaande communicatie naar alle sportende studenten. Ook ben je
gedurende het jaar bezig met het onderhouden van de website en social media en verstuur je een aantal keren per jaar

de nieuwsbrief die naar alle 19.000 sporters gaat. Gelukkig hoef je dit niet allemaal alleen te doen! Het ACLO Promoteam is
een commissie die je bij het maken van promotiemateriaal en leuke input voor social media zal ondersteunen. Ook kun je
als coördinator PR & marketing niet zonder de andere commissies, zij promoten de ACLO regelmatig door te flyeren en op
open dagen te staan van de RUG of Hanzehogeschool.
Buiten de promotie en communicatie om ben je samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de externe contacten.
Hierbij kun je denken aan de RUG, de Hanzehogeschool, FC Groningen, verschillende studentenorganisaties zoals KEI, USVA
en nog veel meer bedrijven en instanties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe sponsoren
en het onderhouden van het contact met bestaande sponsoren. Je leert hiervan hoe je samenwerkingen op kunt zetten,
maar ook hoe je goed onderhandelt.
Profiel van een coördinator PR & marketing
Ben jij creatief, sociaal vaardig, enthousiast en zit je vol met goede ideeën om nog meer studenten naar de ACLO te
trekken? Dan past de functie coördinator PR & marketing zeker bij jou!
Meer informatie?

Wil je meer weten over deze functie en/of de huidige coördinator PR & marketing spreken? Mail dan naar
cp@aclosport.nl!
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Ö
Functieomschrijving
Als

coördinator

intern

van

de

ACLO

ben

je

verantwoordelijk

voor

alle

commissies,

evenementen

en

het

sportbewijscontrolebeleid. Dit is een uitdagende taak omdat de organisatie van de verschillende evenementen en de
coördinatie van de commissies vaak door elkaar heen lopen. Zo ben je vaak met meerdere evenementen en commissies
tegelijk bezig. Wat deze functie zo leuk maakt is dat het een hele sociale functie is. Je hebt veel contact met de
studentsportverenigingen, je hebt wekelijks gesprekken met partners waarmee je de evenementen organiseert en hebt
nauw contact met alle commissies die ook allen hun eigen taak hebben. Als eindverantwoordelijke voor de commissies
neem je alle sollicitatiegesprekken af met studenten die in een commissie willen. Als je de commissie hebt samengesteld,
begint voor hen het werk. Je plant een kennismaking in en zorgt ervoor dat de overdrachtsdocumenten up-to-date zijn.
Hierna zal je geregeld contact hebben om te kijken waar ze mee bezig zijn en om ze in de goede richting te sturen. Tevens
ben jij diegene die verantwoordelijk is voor het merendeel van de evenementen. Naast het begeleiden van de commissies
organiseer je zelf ook meerdere evenementen. Denk hierbij aan KISS, ACLO-Vitalisloop, ESN meets ACLO-dagen en
Sportplaza in de KEI-week. Hiernaast zorg je ervoor dat er een afvaardiging van de ACLO deelneemt aan de
Batavierenrace en het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap. Ook organiseer je activiteiten voor de commissies en
het Algemeen Bestuur.
Profiel van een coördinator intern
Ben jij sociaal aangelegd, werk je graag met verschillende personen en groepen samen en ben jij een echte people
manager? Dan is de functie van intern coördinator perfect voor jou! Als coördinator intern begeleid je verschillende

commissies en werk je daarnaast nog met veel andere personen aan de evenementen. Hierdoor leer je enorm veel
mensen kennen en is de coördinator intern dan ook de sociaalste functie in het Dagelijks bestuur.
Meer informatie?

Wil je meer weten over deze functie en/of de huidige coördinator intern spreken? Mail dan naar ci@aclosport.nl!
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Functieomschrijving
Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de ACLO. Zij bestaat uit 11 leden, waarvan één
voorzitter, één vicevoorzitter, zes sectorvertegenwoordigers en drie ongebonden leden. Het AB beslist over belangrijke
zaken waar de ACLO mee te maken heeft zoals de urentoekenning en subsidieverdeling voor verenigingen, investeringen
in de accommodatie en overige beleidszaken. Het AB toetst of het DB van de ACLO de door haar geformuleerde
doelstelling haalt en of deze in lijn is met het meerjarenbeleidsplan. Al met al bepaalt het AB dus het beleid van de ACLO.
Sectoren
Als AB-lid vertegenwoordig je een sector met sportverenigingen of de ongebonden sporters. De voornaamste
contactmomenten met de verenigingen zijn de sectorvergaderingen. Deze vergaderingen worden zevenmaal per jaar
gehouden voorafgaand aan de Algemeen Bestuursvergadering. Op deze manier kunnen de verenigingen invloed
uitoefenen op het beleid van de ACLO. Ook is er een grote groep sporters binnen de ACLO niet aangesloten bij een
vereniging. Dit zijn de ongebonden sporters. De mening van deze groep wordt vertegenwoordigd door de ACLO-Denktank
en drie AB-leden. De AB’er vertegenwoordigt in principe de sector tijdens de AB-vergadering maar stemt wel altijd op
eigen naam.
De sectoren en zijn geen besluitvormingsorganen maar dienen:



om sportverenigingen te informeren over voorstellen over het beleid;



ter voorbereiding van de sectorvertegenwoordiger voor de Algemeen Bestuursvergadering;



ter bespreking van algemene zaken welke de sportverenigingen binnen de sectoren aangaan.

Aan het begin van het jaar vinden met de DB’er, AB’er en de vereniging kennismakingsgesprekken plaats. Daarnaast kan
er na de kerstvakantie een halfjaarlijks gesprek plaatsvinden wanneer daar behoefte aan is.
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Vicevoorzitter en Voorzitter Algemeen Bestuur
Behalve de negen sectorvertegenwoordigers, heeft het AB ook een vicevoorzitter en een voorzitter. De vicevoorzitter
vervangt de AB-voorzitter bij afwezigheid en ondersteunt de AB-voorzitter bij de kennismakings- en evaluatiegesprekken.
De AB-voorzitter leidt de AB-vergaderingen en AB-overleggen en begeleidt het DB. Zo bespreekt hij de vergaderingen
voor met het DB en houdt hij kennismakings- en evaluatiegesprekken met het DB en AB.

Ervaring Jeroen Bobeldijk (voorzitter Algemeen Bestuur 2020-2021)
Een jaar geleden na een consti stond ik, verkleed als Kapitein Haak, in de
Brouwerij toen ik voor het eerst kennis maakte met het Algemeen Bestuur (AB)
van de ACLO. Er werd mij verteld dat ze eindverantwoordelijk waren voor het
sportaanbod

in

Groningen

studentensportverenigingen.

(19.000

Grote

sporters)

beleidsmatige

verdeeld
uitdagingen

over

50

zoals

de

besluitvorming omtrent de business case, de bouw van een nieuw sportcentrum,
en het erkenning van nieuwe studenten sportverenigingen behoren onder
andere tot je takenpakket. Dit klinkt wellicht als een hoop werk naast je studie.
Echter, het AB is een parttime bestuur dat wordt ondersteund door het Dagelijks
Bestuur (DB) van de ACLO. In praktijk betekent dit dat wij maandelijks

bijeenkomen om te discussiëren over stukken waar het DB onze mening van
belang acht. Aangezien de belangen van deze stukken soms groot zijn, hebben de meeste AB leden enige
bestuurservaring. Desalniettemin, voor goede discussies is diversiteit geen overbodige luxe. Schroom dus zeker niet je
aan te melden wanneer je denkt iets toe te kunnen voegen aan ons bestuur.
Daarnaast is het AB niet alleen maar een serieuze aangelegenheid. De plek waar ik het eerst over het AB hoorde doet al
vermoeden dat wij niet vies zijn van een fuifje. Normaal gesproken worden de vergaderingen dan ook steevast doorgezet
in de stad. Als AB’er zul je dus een gezellige tijd beleven met een groep veelal ouderejaars studenten. Zo wordt er
bijvoorbeeld ieder jaar het beruchte beleidsweekend georganiseerd op Schier en zullen de leden vaak acte de présence
geven op menig borrel en costi. Vooral het laatstgenoemde was voor mij persoonlijk een drijfveer om mij aan te melden
gezien mijn angst om in een zwart gat te vallen na mijn eigen bestuursjaar bij een van de sportverenigingen die de ACLO
rijk is.

Kortom, heb je affiniteit met beleid, een groot hart voor sport en lijkt het je leuk om je studentenleven wat extra kleur te
geven? Kom solliciteren voor het AB!
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Aanwezigheid Algemeen Bestuur
AB- en sectorvergaderingen (beide 7x per jaar)
Het AB komt zeven keer per jaar bij een om te vergaderen en vervolgens te stemmen op de aangeleverde stukken vanuit
het DB. De stukken voor een AB-vergadering worden twee weken voorafgaand aan de vergadering verstuurd, zodat men
voldoende tijd heeft om zich in te lezen en zijn mening te vormen. Voorafgaand aan iedere AB-vergadering vindt ook een
sectorvergadering plaats. Tijdens de sectorvergaderingen worden ook de AB-stukken besproken, zodat de AB’er input

vanuit zijn sector kan ontvangen. Voorafgaand aan iedere AB-vergadering zal er gezamenlijk met het DB van de ACLO
gegeten worden. De kosten hiervan worden vergoed door de ACLO.
AB-overleggen (5x per jaar)
De AB-overleggen zijn minder formeel en zonder toehoorders. De AB-overleggen hebben als doel om te brainstormen
over zaken en om het DB van de ACLO advies te geven over meer praktische zaken. Het AB is ook vrij om tijdens ABoverleggen zelf stukken ter discussie voor te leggen. Voorbeelden van onderwerpen zijn bijvoorbeeld Healthy Ageing of
speerpunten voor het nieuwe DB.
AB-beleidsweekend (1x per jaar)
Aan het begin van het collegejaar gaat het AB een weekend op beleidsweekend (vrijdag t/m zondag) ergens in
Nederland. Dit gezellige weekend heeft twee doelen. Ten eerste om elkaar beter te leren kennen aan het begin van het

jaar en ten tweede om inhoudelijke beleidsdiscussies omtrent de ACLO met elkaar te bespreken. Voor dit beleidsweekend
worden door de AB-voorzitter en een aantal andere AB’ers stukken geschreven, waarover gediscussieerd kan worden.
KMG’s en HJG’s met verenigingen (afhankelijk grootte sector)
In de maanden oktober en november vinden er kennismakingsgesprekken plaats met het voltallige bestuur van een
vereniging, de DB’er die ingedeeld is bij de sector en de verantwoordelijke AB’er. Voorafgaand aan dit gesprek dient een
vereniging een vragenlijst in te vullen, aan de hand van deze vragenlijst en het verenigingsdocument zal het gesprek
gevoerd worden. Indien een vereniging of de ACLO dit wenst, kan er halverwege het jaar nog een gesprek ingepland
worden om de voortgang te bespreken of oplossingen te vinden voor problemen die de vereniging ondervindt in het
halfjaarlijks gesprek.
Relatie met het DB

Vanuit het AB is de AB-voorzitter het eerste aanspreekpunt van het DB. De AB-voorzitter bespreekt samen met het DB de
vergadering voor, stelt in samenwerking met het DB de agenda op en controleert de vergaderstukken voordat deze naar
de overige AB-leden worden opgestuurd. Vanuit het DB gezien is de AB-voorzitter de schakel tussen AB en DB. Voor het DB
is het belangrijk om het AB goed in te schatten. Wat moet er (expliciet) in de stukken staan en wat neemt het AB aan.
Hoeveel informatie heeft het AB nodig om tot een beslissing te komen.
Het is belangrijk dat de afstand tussen AB en DB niet te groot wordt. Zowel voor AB als DB moet het de normaalste zaak
van de wereld zijn als een AB-er met een vraag het ACLO-kantoor binnen komt lopen of daarvoor opbelt. Verder is het
belangrijk en gebruikelijk om ook na een ‘kritische’ vergadering nog gezamenlijk een drankje te drinken.
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Overige bijkomstigheden
Het leuke aan het AB is dat je de verantwoordelijkheid krijgt om 19.000 sporters en 50 verenigingen te vertegenwoordigen,
maar ook dat je een hele gezellige tijd tegemoet gaat en veel nieuwe mensen leert kennen! Naast de vergaderingen komt
het AB ook samen voor het beleidsweekend en is er ook zeker plaats voor gezelligheid. Het AB is altijd welkom tijdens één
van de VrijMiBo’s, nieuwjaarsborrel, eindejaars-BBQ, overdrachtsborrel, constitutieborrel en tijdens andere activiteiten die
de ACLO of een vereniging organiseert.
Voor je werkzaamheden in het AB zal je ook een financiële vergoeding ontvangen en bij deelneming van een periode van
twee jaar ontvang je een Silver Card. Dit betekent dat je niet alleen gedurende je deelneming in het AB gratis bij de ACLO
mag sporten, maar ook nog twee jaar na het verlaten van het AB.
Behalve deze leuke activiteiten, een financiële vergoeding en gratis sporten bij de ACLO, staat deelname in het hoogst
uitvoerende orgaan van de grootste studentensportorganisatie van Europa natuurlijk ook ontzettend goed op je cv! De
ACLO kent ook een oud-bestuurders netwerk, Pheidippides, waardoor je een groot netwerk opbouwt.

Profiel van een AB’er
Ben jij een (ouderejaars)student van de RUG of Hanzehogeschool met een interesse in sport en ben jij bij voorkeur
minimaal twee jaar beschikbaar? Vind jij het leuk om te discussiëren en beslissen op beleidsmatig niveau? Ben jij per
maand ongeveer tien uur beschikbaar (houd er rekening mee dat sociale activiteiten hier nog bij komen) én vind jij het

leuk om naast de inhoudelijke discussies en vergaderingen ook aanwezig te zijn bij ACLO-activiteiten en borrels? Dan is
de ACLO op zoek naar jou!
Wil je alvast meer informatie? Kom naar één van onze informatieavonden in januari, februari en maart! Hier zullen ook
huidige AB’ers aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden.
Al overtuigd? Solliciteer vóór zaterdag 1 mei om 12.00 uur ’s middags door je sollicitatiebrief met motivatie en CV te
mailen naar se@aclosport.nl
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Meer informatie?
Heb jij interesse in een bestuursjaar bij de ACLO en wil je meer informatie? Kom dan naar één van onze
informatiebijeenkomsten!
Deze zullen plaatsvinden op dinsdag 19 januari, maandag 15 februari, donderdag 25 februari, dinsdag 2 maart en
maandag 8 maart online of in de Meetingroom van het Sportcentrum.
Dinsdag 19 januari

17:00-19:00

Maandag 15 februari

19:00-21:00

Donderdag 25 februari

17:00-19:00

Dinsdag 2 maart

17:00-19:00

Maandag 8 maart

17:00-19:00

Solliciteer nu!
Om te solliciteren voor het Dagelijks Bestuur moet je vóór donderdag 1 april om 12.00 uur ’s middags je sollicitatiebrief
met motivatie en CV mailen. Solliciteer je voor het Dagelijks Bestuur? Mail dan naar se@aclosport.nl.

Om te solliciteren voor het Algemeen Bestuur moet je vóór zaterdag 1 mei om 12.00 uur ’s middags je sollicitatiebrief met
motivatie en CV mailen. Solliciteer je voor het Algemeen Bestuur? Mail dan naar se@aclosport.nl

Na het inleveren van jouw sollicitatiebrief neemt de secretaris contact met je op. Indien je geselecteerd wordt, spreek je
een datum en tijd af voor jouw sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in April (DB) en mei (AB).
Mochten er na dit gesprek nog vragen onbeantwoord blijven dan kan het zijn dat er een tweede gesprek plaatsvindt.

Vanaf dinsdag 3 augustus zal de overdrachtsperiode voor het DB ingaan en ben je fulltime op kantoor aanwezig om
ingewerkt te worden. Er zal zowel een algemene overdracht als een functie specifieke overdracht zijn. Ook zullen er diverse
kennismakingsgesprekken plaatsvinden met de contacten die de ACLO heeft. Op donderdag 26 augustus zal de officiële
overdrachtsvergadering plaatsvinden en zullen beide besturen ingehamerd worden!

Op de volgende pagaina zie je een overzicht van de belangrijke data indien je gekozen wordt voor het Dagelijks
Bestuur van 2021-2022. Vanwege de laatste ontwikkelingen rondom het Corona virus, zijn deze data onder
voorbehoud. Mocht je uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek, dan zal deze wellicht digitaal afgenomen
worden. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure of andere data in het overzicht? Schroom niet om ons te
mailen! Dit kan via se@aclosport.nl.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!
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BELANGRIJKE DATA (DB)
Indien je gekozen wordt als het nieuwe Dagelijks Bestuur van de ACLO 2021-2022 is het belangrijk dat je al rekening houdt
met een aantal data en periodes. Wij raden je aan om deze alvast in je agenda te zetten!
19 januari, 15 februari, 25 februari, 2

Informatiebijeenkomsten

maart en 8 maart

Meetingroom Sportcentrum of
online

Vóór 1 april om 12.00 uur

CV en motivatiebrief inleveren

Mail naar se@aclosport.nl

April

Sollicitatiegesprekken

Digitaal of Sportcentrum

Dinsdag 25 mei

Kennismaking met je bestuur

Vanaf 16.00 uur

Woensdag 26 mei

Kennismaking huidig AB en DB

Vanaf 19.00 uur

Vrijdag 11 juni

BBQ met commissies, AB en relaties

Vanaf 17.00 uur

Maandag 21 juni en dinsdag 22 juni

Sectorvergaderingen

Vanaf 17.00 uur

Donderdag 24 juni

AB-vergadering bijwonen

Vanaf 18.30 uur

3 augustus t/m 26 augustus

Inwerkperiode

Iedere werkdag

Vrijdag 20 augustus t/m zondag 22

Overdrachtsweekend

Hele weekend

Sectorvergaderingen

Vanaf 17.00 uur

Woensdag 25 augustus

AB-vergadering

Vanaf 18.30 uur

Donderdag 26 augustus

Overdrachtsdiner, overdrachtsvergadering

Vanaf 18.00 uur

augustus
Maandag 23 augustus en dinsdag
24 augustus

en overdrachtsborrel
Vrijdag 27 augustus

Eerste werkdag DB

Zaterdag 4 en zondag 5 september

ESN meets ACLO

Hele weekend

Mocht je naar aanleiding van deze informatiebrochure of de informatiebijeenkomsten meer informatie willen, dan ben je

altijd welkom om een keer langs te komen op kantoor of een afspraak te maken. Je kunt het huidige Dagelijks Bestuur
van de ACLO telefonisch bereiken via 050-363 4641 of via de mail: se@aclosport.nl.
Wij hopen je sollicitatie tegemoet te zien!
Met sportieve groet,
namens het 75ste Dagelijks Bestuur van de ACLO,
Rik Roosjen
Secretaris 2020-2021
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