Informatiebrochure ACLO-Denktank commissie
Ben jij kritisch en wil jij graag meedenken met het beleid van de ACLO? Dan
is de Denktank wat voor jou! De Denktank is de commissie binnen de ACLO
die de mening van de ongebonden sporters vertegenwoordigt. Daarnaast
ondersteunt de Denktank het bestuur met het doen van onderzoek en het
geven van advies. Geïnteresseerd? 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 overkoepelende 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 ACLO-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.

Taken van de ACLO-Denktank
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!

Wie zoeken we?
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.
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De Actieve ACLO
De ACLO organiseert vele leuke activiteiten voor alle commissies en besturen. Voorbeelden hiervan zijn een pubquiz, nieuwjaarsborrel, spelletjesavond en sportactiviteiten zoals klimmen, curling en wakeboarden. Behalve het contact met je eigen commissie, heb je ook regelmatig contact met andere commissies en het Dagelijks en
Algemeen Bestuur. Het is dus een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen!

Heb jij interesse in de Denktank commissie? Stuur dan je CV en motivatiebrief
vóór 24 september naar ci@aclosport.nl!
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