SPRING
IN DE
STUDENTENSPORT
Word partner van de ACLO
Stimuleer en bereik de actieve student in Groningen
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www.aclosport.nl

VOORWOORD
De ACLO, Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding, is de overkoepelende

studentensportstichting van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de HGhogeschool
Groningen (HG). Speciaal voor de studenten van deze twee instellingen bepaalt de

ACLO het sportaanbod. Op dit moment sporten er bijna 20.000 studenten bij de ACLO.

Een ACLO-sporter kan een jaar lang onbeperkt sporten voor slechts €59,95. De ACLO is

daarmee voor studenten uit Groningen de belangrijkste sportvoorziening en de grootste
studenten sportorganisatie van Europa.

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 student en het sportaanbod staan centraal.

In deze brochure vindt u een overzicht van de mogelijkheden voor uw organisatie om

deze unieke doelgroep te bereiken. Verder staat de ACLO altijd open voor nieuwe ideeën
op het gebied van partnerships. Mocht u nieuwe suggesties hebben voor een mooie
toevoeging aan de ACLO, neem dan gerust contact met ons op!
Namens het Dagelijks Bestuur 2022-2023,
Met vriendelijke groet,

Milan Post Coördinator Extern

Inge Demmer Coördinator PR & Marketing
050 363 4641
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5.

MISSIE
EN VISIE
“De ACLO is opgericht om de lichamelijke opvoeding en sportbeoefening van studenten

van de RUG en de HG te bevorderen. De ACLO streeft ernaar om studenten van de RUG en
de HG aan te zetten 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.
De ACLO tracht haar doelen te bereiken door:
•

•

•
•
•

6.

Het ter beschikking stellen van deskundige begeleiding, accommodatie en

materiaal, zowel aan in verenigingen georganiseerde deelnemers als aan nietvereniging gebonden deelnemers;

Het erkennen van studentensportverenigingen, het leggen van contacten met

deze verenigingen, tussen de verenigingen onderling en tussen verenigingen en
studenten;

Het organiseren (en/of doen organiseren) van studentensport evenementen;
Het verstrekken van subsidie, zowel aan ongebonden sporters als aan
verenigingen;

Het behartigen van de belangen van de studentensport.

7.

studenten in staat stelt om verantwoord te bewegen. Dit heeft consequenties voor de
kwaliteit en omvang van de faciliteiten, de begeleiding en het activiteitenaanbod.
DE KWALITEIT EN OMVANG VAN DE SPORTFACILITEITEN.

Gestreefd wordt naar accommodatie die geschikt is voor een veelzijdig aanbod aan sporten.

De accommodatie en de materialen inspireren tot bewegen en voldoen aan hoge kwaliteitsen veiligheidseisen. Gestreefd wordt naar voldoende goede voorzieningen (accommodatie,
materialen, activiteitenaanbod) om zoveel mogelijk studenten de faciliteiten te bieden
waaraan zij behoefte hebben. Voor zover accommodatie niet intern beschikbaar of

realiseerbaar is, wordt gebruik gemaakt van goede voorzieningen elders in de stad.
DE KWALITEIT EN OMVANG VAN DE BEGELEIDING.
Gestreefd wordt naar voldoende gekwalificeerd personeel dat in staat is om veel en

gevarieerde sporten op deskundige en inspirerende wijze te begeleiden met inachtneming
van de veiligheids- en gezondheidsaspecten.

EEN GEVARIEERD EN TOEGANKELIJK ACTIVITEITENAANBOD.
Gestreefd wordt naar een grote bekendheid van de sportvoorzieningen en een betaalbare
prijs. Beoogd wordt een grote deelname van studenten die samen met medestudenten

hun sport beoefenen. Studenten moeten kennis kunnen maken met meer dan één sport
en met gevarieerde vormen van bewegen. Elke student moet op zijn eigen niveau, van

beginnend sporter tot topsporter, kunnen sporten en daarbij de eigen grenzen aan de duur,
de intensiteit en variatie van de fysieke inspanning kunnen verleggen en de bijkomende

sociale en communicatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. De sportieve inspanningen

dienen uit gezondheidsoverwegingen verantwoord te zijn. De sportbeoefening draagt bij aan
bewustwording over de eigen levensstijl en gezondheid.

SPORTAANBOD

De ACLO streeft naar de beste sportvoorziening in het hoger onderwijs in Nederland die

De ACLO streeft ernaar een

uitgebreid, toegankelijk en gevarieerd

activiteitenpakket te kunnen aanbieden
dat inspeelt op de behoeften van de
(potentiële) deelnemer. Dit streven

probeert de ACLO waar te maken, middels
een grote variatie en omvang van de

aangeboden sporten in de vorm van:

aantal open competities, zoals een

futsalcompetitie en een beachvolleybal
competitie.

VERENIGINGEN

Groepslessen en open uren

Naast alle mogelijkheden om bij de

•

Vrij reserveren

er een groot aantal sportverenigingen

Verenigingen

er trots op de koepel van maar liefst 51

Fitness

studentensportverenigingen worden door

•
•
•
•
•

Cursussen

ACLO in ongebonden vorm te sporten, is

Open competities

aangesloten bij de ACLO. De ACLO is

Evenementen

studentensportverenigingen te zijn. Deze

GROEPSLESSEN EN OPEN UREN
Met een ACLO Card kun je deelnemen

studenten bestuurd.

EVENEMENTEN

aan de groepslessen en open uren van de

De ACLO organiseert jaarlijks vele

te nemen aan groepslessen en open uren.

(potentiële) ACLO-sporters als voor

in de week, en worden begeleid door een

Evenementen gericht op de (potentiële)

ACLO. Het hele jaar is het mogelijk om deel

diverse evenementen, zowel voor haar

Deze vinden plaats op vaste tijdstippen

haar verenigingsleden/-besturen.

sportdocent.

sporters zijn het Kerst Indoor Sport

CURSUSSEN

de Athenespelen, de ACLO-Vitalisloop,

De ACLO biedt de ACLO-sporters door

meets ACLO. Ter ondersteuning van de

de mogelijkheid om kennis te maken met
een groot aantal bekende en minder
bekende sporten.

VRIJ RESERVEREN
ACLO-sporters kunnen elke dag gratis

zalen, banen en velden reserveren op het
Sportcentrum.
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De ACLO organiseert jaarlijks een

•

middel van vijf- en tienweekse cursussen

8.

OPEN COMPETITIES

Spektakel (KISS), het ACLO-Sportgala,

Sportplaza tijdens de KEI-week en ESN

studentensportverenigingen organiseert de
ACLO de Kaderdag en de Bestuursspelen
voor de verenigingsbestuurders.

FITNESS
Het Sportcentrum beschikt over een fitness
ruimte. Daarnaast is er op de tweede

locatie, bij ACLO Station, een fitnesszaal
gericht op krachtsport: Power Station.

ADVERTEEREN SPONSORMOGELIJKHEDEN

WEBSITE

SPORTGIDS

Bereik: gemiddeld 22.000 bezoekers per

Bereik: er worden 16.000 sportgidsen

maand
Opties:

Engelstalig) ter promotie van de ACLO.

•

Logo onderaan website: optie per

•

Nieuwsbericht bij actualiteiten:

12 maanden

optie per bericht

•

Tekstvak met logo en link: optie per
12 maanden

NIEUWSBRIEF
Bereik: wordt ongeveer 9 keer per jaar

digitaal verstuurd naar alle ACLO-sporters
(ruim 19.000 studenten).
Opties:
•
•

Logo: optie per nieuwsbrief
Stukje tekst (maximaal 100

Deze gidsen zijn één van de grootste

promotiemiddelen van de ACLO. Ze worden
uitgedeeld in de KEIweek en verspreid over
alle faculteiten van de Rijksuniversiteit

Groningen en HGhogeschool Groningen.
Daarnaast is er sinds 2020 een digitale

versie van de sportgids in de vorm van een
website die wordt ingezet bij open dagen,
introductie activiteiten en daarnaast het
hele jaar op de algemeen ACL website
wordt weergeven.
Optie:
•

Hele pagina (A6-formaat) full

•

Logo onderaan digitale sportgids,

woorden) met link per nieuwsbrief

•

Stukje tekst (maximaal 100

woorden) met link en kleine

afbeelding/logo per nieuwsbrief

TV-SCHERM OP HET SPORTCENTRUM
Bereik: er komen ruim 5.000 sportende

studenten per week op het Sportcentrum.
Opties:
•

gedrukt (8.000 Nederlandstalig en 8.000

Slide met logo en tekst, optie per

colour

optie per 12 maanden

SOCIAL MEDIA
Bereik:
•
•
Opties:

Instagram: 2.874 volgers
Facebook: 8.257 volgers

•

Instagram post met korte Engelse

•

Facebook post met korte

maand

•

tekst, poster/filmpje en link

Nederlandse en Engelse tekst,
poster/filmpje en link

Instagram en Facebook post met
tekst, poster/filmpje en link

Overzicht ACLO evenementen en sponsormogelijkheden
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EVENEMENTEN

KADERDAG
•
•
•
•

Wanneer: november

Doelgroep: verenigingsbesturen

KEIWEEK (SPORTPLAZA, KEI PARADE, KEI INFORMATIEMARKT)
•

van studentensport verenigingen

•

Mogelijkheden sponsoring:

•

Aantal deelnemers: +- 200

workshops/ lezing verzorgen, logo

•

in programmaboekje, eten en

Wanneer: augustus

Doelgroep: eerstejaars studenten
uit Groningen

Aantal deelnemers: +- 5000
Mogelijkheden sponsoring:

zichtbaarheid tijdens evenement,
samples, goodies, gadgets

drinken, gadgets.

uitdelen.

KISS (KERST INDOOR SPORT SPEKTAKEL)
•
•
•
•

Wanneer: december

Doelgroep: studenten uit

ESN MEETS ACLO
•

Groningen

•

Mogelijkheden sponsoring:

•

Aantal deelnemers: +- 500
materialen voor licht en geluid,

•

sportmaterialen, logo op flyers en

Wanneer: september en januari
Doelgroep: internationale
studenten uit Groningen

Aantal deelnemers: +- 600
Mogelijkheden sponsoring:

zichtbaarheid tijdens evenement,
samples, goodies, gadgets

posters

uitdelen.

ACLO SPORTGALA
•

Wanneer: februari

•

Aantal deelnemers: +- 250

•
•

BATAVIERENRACE

Doelgroep: ACLO sporters

•

Wanneer: april

Mogelijkheden sponsoring:

•

Mogelijkheden sponsoring:

•

promotie op spandoek, flyers,

Doelgroep: ACLO sporters

sponsoring kleding RUG-HG team,
sponsoring kleding ACLO team.

posters of toegangsticket, diner
deal voor het gala, sportprijs
cheque

(VOORRONDES) GNSK 2022
ACLO-VITALIS RUN
•
•
•
•

Wanneer: september en april

Doelgroep: ACLO sporters en leden

•
•
•

Wanneer: maart-juni 2022

Doelgroep: studenten uit heel
Nederland

Mogelijkheden sponsoring: kleding,

van atletiekvereniging Vitalis

materiaal, zichtbaarheid tijdens

deelnemers per editie

geluid/lichtmateriaal etc.

Aantal deelnemers: gemiddeld 100

evenementen, eten/drinken,

Mogelijkheden sponsoring: flesjes

water, gadgets, voeding, medailles
etc.
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KERNWAARDEN
SPORTBELEVING

1

SPORTBELEVING

2

INCLUSIVITEIT

3

DUURZAAMHEID

•

Bij evenementen ruim aandacht voor een nevenaanbod met de nadruk op

•

Verbinding tussen de verschillende vormen van sportbeoefening: topsport –

•

•

Wij willen sporten en bewegen verbinden met andere aspecten van studentenwelzijn
en healthy ageing, zodat er een meer integrale sportbeleving ontstaat. Wij willen een

•

omgeving bieden waarin alle studenten zich thuis kunnen voelen. Dit betekent zowel extra
aandacht voor specifieke doelgroepen, als voorzieningen voor alle studenten. Bovendien

gezondheid

recreatief, verenigingssport – ongebonden sport, evenementen – competities
Ruimte bieden voor sport gerelateerde innovatiewerkplaatsen om de

ontwikkeling van kennis en de toepassing van nieuwe kennis bij sporters te
bevorderen

Een sportaanbod dat rekening houdt met de positie en behoeften van
internationale studenten, waaronder meer aanbod in het weekend

Een sportaanbod dat rekening houdt met de positie en behoeften van studenten
– met name van opleidingen op de Zernike Campus – die buiten de stad wonen,
waaronder meer aanbod overdag

willen wij dat onze omgeving duurzaam is, met name door een verantwoorde omgang
met mensen en middelen.

INCLUSIVITEIT
•

Een sportaanbod dat rekening houdt met de positie en behoeften van

•

Een sportaanbod dat rekening houdt met de positie en behoeften van studenten

internationale studenten, waaronder meer aanbod in het weekend

– met name van opleidingen op de Zernike Campus – die buiten de stad wonen,
waaronder meer aanbod overdag

DUURZAAMHEID
•

Beperking van afval, met name plastic afval, en waar mogelijk een bijdrage aan

•

Verantwoord energiegebruik en benutten van alternatieve energiebronnen

•

hergebruik van afval

Voldoende deskundigheid bij het personeel van het Sportcentrum over

de gezondheidsaspecten van beweging, aangevuld met samenwerking
met de kenniscentra binnen de instellingen om zo bij te dragen aan het

•

•

bemiddelingsplatform dat de ACLO op dit gebied wil zijn

Aandacht voor preventie van sportblessures en waar nodig advisering bij de

behandeling van blessures; evt. verhuur van ruimten aan derden t.b.v. sport- en
gezondheid gerelateerde activiteiten

Een goede samenwerking met de Sportsbar met aandacht voor gezonde voeding
en binding met de sportverenigingen en ongebonden sporters; in de komende 5

jaar zal tevens worden onderzocht op welke wijze het toekomstige horecaconcept
optimaal kan bijdragen aan de totale sportbeleving in de toekomstige nieuw te
bouwen binnensportaccommodatie
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