Informatiebrochure Sportcie commissie
Ben jij sportief en goed in het organiseren van actvititeiten? Dan is de Sportcie wat voor jou! De Sportcie organiseert verschillende competities en toernooien. 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 Sportcie
De Sportcie organiseert verschillende competities en toernooien door het jaar
heen. Alle ACLO sporters kunnen zich opgeven en meedoen aan deze competities en toernooien. Hierbij kan je denken aan een zaalvoetbal competitie, beachtoernooi en een trefbaltoernooi. Daarnaast is er veel ruimte voor nieuwe ideeën
om zelf andere sportevenementen of toernooien op te zetten.
Naast het organiseren en opzetten van de competities en toernooien verzorgt
de Sportcie ook de begeleiding van deze activiteiten. Zo zijn er altijd leden van
de Sportcie aanwezig bij de zaalvoetbal competitie. De Sportcie zorgt dat het
materiaal op tijd aanwezig is en is er om een oogje in het zijl te houden. De uitslagen en standen worden tijdens de competitie ook door de Sportcie verwerkt.
Hiernaast kan de Sportcie gevraagd worden om de Coördinator Intern van het
Dagelijks Bestuur te ondersteunen tijdens het organiseren van andere sportevenementen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren onder andere een beachvolleybaltoernooi, een darttoernooi en een bootcamp georganiseerd.

Functies
Er zijn verschillende soorten functies binnen de Sportcie:
FUNCTIE

TAKEN

Voorzitter

Leiden van de commissie; voorbereiden van vergaderingen; externe contacten

Secretaris

Mail onderhouden; correspondentie

Penningmeester

Opstellen begroting; financieel verantwoordelijke

PR

Public relations; Marketing; Social media

Wedstrijdsecretaris

Maken van wedstrijdschema’s; bijhouden competitie
standen

www.aclosport.nl

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 Sportcie commissie? Stuur dan je CV en motivatiebrief
vóór 22 september naar ci@aclosport.nl!

					
					

