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VOORWOORD
In dit document vind je een uiteenzetting van het beleid en de plannen die het achtste bestuur der
Stichting Studentensport Amsterdam zal hanteren tijdens het seizoen 2017-2018. Deze plannen zijn
gebaseerd op de huidig relevante situatie binnen de Amsterdamse studentensport en het
meerjarenbeleidsplan (2015-2019) van SSA.
De afsplitsing van de VU van SSA heeft grote invloed gehad op onze beleidskeuzes en heeft ook
verregaande gevolgen voor SSA en de Amsterdamse studentensport als geheel. Als reactie hierop zal
SSA zich meer dan voorgaande jaren bezighouden met studentenpolitiek en bijbehorende partijen
zoals ASVA en studentenraden. Ook hoopt het achtste bestuur zich meer in te zetten op
professionalisering door het verbeteren van haar website en het verduidelijken van haar
documentatie. Naast politiek en professionalisering onderscheidt het achtste bestuur zich door extra
aandacht te besteden aan het onderling verbinden van verenigingen en hen vaker samen te laten
werken, zoals bijvoorbeeld door het samen organiseren van een extra sportevenement en de
professionelere SSAmenkomst avonden.
Wij hopen dit jaar stappen te kunnen zetten om stukje bij beetje toe te werken naar het ideaalbeeld
van de Amsterdamse studentensport dat wij voor ogen hebben. We hopen op mooie
samenwerkingen met verenigingen, sportraden en SSN en een leerzaam maar vooral ook ontzettend
leuk jaar!
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1. ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Studentensport Amsterdam is een overkoepelende studentensportorganisatie voor alle
sportende studenten in Amsterdam. Het sportcentrum dat aangesloten is bij SSA is het Universitair
Sportcentrum van de UvA en HvA. Tot september 2017 was ook Sportcentrum VU aangesloten bij
SSA, maar de VU heeft de samenwerking met SSA beëindigd en een eigen sportraad opgericht
genaamd SSVU. SSA ondersteunt 28 Amsterdamse studentensportverenigingen via diensten en
financiële middelen.

1.1 MISSIE
De missie en taakstelling van SSA luiden als volgt:
“SSA stimuleert de Amsterdamse studentensport zowel in de breedte als in de top en weet zich
te profileren als overkoepelende studentensportorganisatie.”
Zoals de missie laat blijken ondersteunt SSA iedere sportende Amsterdamse student. Ongeacht het
doel dat deze student hanteert en waar deze student actief is. SSA stimuleert sportiviteit op elk
mogelijk vlak en streeft de drempel hiervoor te verlagen.

1.2 VISIE
De missie en de visie van SSA hangen nauw met elkaar samen. De visie betreft hier de wijze waarop de
eerder besproken missie en taakstelling zullen worden nagestreefd en kan als volgt worden
samengevat:
“Door zowel het ondersteunen van studentensportverenigingen (SSV) als het bijdragen aan het
vergroten van de sportieve participatie van ongebonden studenten creëert SSA een ideale
uitgangspositie voor een wijdvertakte, breed gedragen en sterke Amsterdamse studentensport
in algehele zin.”
Het ondersteunen van de studentensport uit zich in verschillende vormen. Zo organiseert SSA
regelmatig evenementen die de studentensport stimuleren. Welke evenementen dit zijn worden in
paragraaf 5.2 specifieker beschreven. Daarnaast voorziet SSA haar SSV’s ook van financiële bijdragen.
Zij doet dit in de vorm van algemene subsidies, materiaal- en toernooi subsidies en Project
Plusavonden.

1.3 VERHOUDING MEERJARENPLAN EN JAARPLAN
Het jaarlijkse beleidsplan hangt nauw samen met het meerjarenbeleidsplan dat in 2015 is opgesteld
en tot 2020 geldig zal zijn. Elk afzonderlijk bestuur kan haar persoonlijke standpunten tot uiting
brengen in dit jaarplan waarbij het meerjarenplan in acht wordt gehouden. Voor onduidelijkheden
en ander soort vragen kan elk bestuur terecht bij het Raad van Advies (RvA) die aan het betreffende
bestuur is gekoppeld.

2. INTERNE STRUCTUUR SSA
2.1 BESTUUR
Het bestuur van SSA bestaat uit zes bestuursleden met de volgende functies:
· Voorzitter:
Jessica Sam
· Vicevoorzitter:
Kendra Rademaker
· Secretaris:
Tessa Mokveld
· Penningmeester:
Raoul Engelenburg
· Commissaris Sport:
Jelle de Boer
· Commissaris Sport:
Sterre Roelofs
Het bestuur werkt nauw samen om de Amsterdamse studentensport te bevorderen en komt
regelmatig samen zodat ieders stem gehoord wordt. Ze ondersteunt elkaar waar nodig en is in haar
volledigheid eindverantwoordelijk voor alle acties en uitdragingen. De jaarlijks terugkerende taken
zijn verdeeld in portefeuilles. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ieder
bestuurslid zijn gebaseerd op bestaande draaiboeken van vorige besturen. Ook is er rekening
gehouden met ieders voorkeuren en kwaliteiten. Hieronder volgt een korte taak- en
functieomschrijving van eenieder:
Voorzitter: Jessica Sam is het gezicht van het 8e bestuur der SSA. Zij is het eerste aanspreekpunt voor
externen en zorgt zij voor samenhang binnen het bestuur. Hierin verzorgt zij bijvoorbeeld de
vergaderingen en stuurt zij haar medebestuursleden op een zo democratisch mogelijke wijze aan.
Ook voor hen fungeert zij als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon om iedereen zich thuis te laten
voelen binnen het bestuur. Ze houdt een oogje op de taken van anderen en ondersteunt waar nodig.
Daarnaast voert Jessica de PR taken en externe communicatie via social media uit.
Vicevoorzitter: Kendra Rademaker is een ondersteunende factor voor de voorzitter en heeft hierbij
een sterk adviserende rol. Samen met de voorzitter voert Kendra gesprekken met verschillende
externe partijen. Daarnaast leidt zij de vergadering waar wanneer Jessica hier niet bij aanwezig kan
zijn. Kendra is verder hoofdverantwoordelijk voor alle niet-sportgerelateerde evenementen van SSA
en houdt zij samen met Raoul een oog op de financiële aspecten van deze evenementen. Zij is hierbij
het aanspreekpunt voor partijen die betrokken zijn bij de organisatie hiervan.
Secretaris: Tessa Mokveld is het eerste aanspreekpunt voor nog onbekende partijen. Daarnaast
verzorgt Tessa de voorbereidingen voor de bestuursvergaderingen, waar zij de ideeën en inbreng van
andere bestuursleden in meeneemt en nauw samenwerkt met Jessica om de vergaderingen zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Vervolgens verzorgt zij de notulen. Zij is verder verantwoordelijk
voor de documentatie van de voortgang van SSA in het secretarieel jaarverslag, het up-to-date
houden van de contactgegevens van partners en de interne planning.
Penningmeester: Raoul Engelenburg is verantwoordelijk voor de financiële organisatie van SSA. Zo
stelt hij de begroting en de realisatie op voor het betreffende boekjaar. Daarbij ontvangt hij
verschillende subsidieaanvragen waar hij een doorslaggevende stem in heeft, maar door de rest van
het bestuur sterk geadviseerd wordt. Verder houdt Raoul overzicht over alle geldstromen met

betrekking tot SSA en houdt hij de rest van het bestuur op de hoogte van het financiële reilen en
zeilen van de stichting.
Commissaris Sport: Jelle de Boer is hoofdverantwoordelijk voor de afvaardiging naar de
Batavierenrace en medeverantwoordelijk voor de organisatie van alle andere sportgerelateerde
evenementen van SSA. Ook houdt hij samen met Raoul een oog op de financiële aspecten van deze
evenementen. Hierbij is Jelle het aanspreekpunt voor partijen die betrokken zijn bij de organisatie of
deelname van SSA evenementen.
Commissaris Sport: Sterre Roelofs is hoofdverantwoordelijk voor de afvaardiging naar het Groot
Nederlands Studenten Kampioenschap en medeverantwoordelijk voor de organisatie alle andere
sportgerelateerde evenementen van SSA. Ook houdt zij samen met Raoul een oog op de financiële
aspecten van deze evenementen. Hierbij is Sterre het aanspreekpunt voor partijen die betrokken zijn
bij de organisatie of deelname van SSA evenementen.

2.2 RAAD VAN ADVIES
Ter ondersteuning van het bestuur is een Raad van Advies (RvA) in het leven geroepen die het
bestuur ondersteunt in haar werkzaamheden en bijbehorende zaken. De RvA bestaat uit zes leden
die allen over bestuurlijke ervaring beschikken en vele hiervan hebben ook ooit aan het SSA bestuur
deelgenomen. Iedere zes weken vindt er een vergadering tussen beide partijen plaats waarbij de RvA
met een kritische blik kijkt naar de huidige stand van zaken binnen het SSA bestuur en adviezen geeft
over zaken waarin ruimte is voor verbetering. Op deze manier kan het bestuur een zo goed mogelijke
prestatie leveren. Naast bestuurlijke zaken kunnen bestuursleden ook bij de RvA terecht voor
persoonlijke kwesties.

2.3 COMMISSIESTRUCTUUR BINNEN SSA
Naast de RvA bieden verschillende commissies ondersteuning aan het bestuur. Een aantal
commissies ondersteunen het bestuur bij het organiseren en optimaal laten verlopen van een aantal
evenementen. Elke commissie bestaat uit minimaal één bestuurslid en wordt ondersteund door oudbestuursleden, leden van SSV’s en andere betrokkenen van SSA en haar evenementen. Deze
structuur heeft voorgaande jaren goede resultaten laten zien en zal ook dit jaar toegepast worden.
Het 8e bestuur der SSA zal daarom verbonden zijn met commissies die betrekking hebben tot de
volgende evenementen:
- Batavierenrace
- Sportgala
- Klauterrun (gevormd door stagiaires van de opleiding SM&O aan de HvA)
- GNSK 2019
- Mini-triathlon
- Overdrachtscommissie
Met deze commissies wordt nauw contact onderhouden om de commissieleden betrokken te
houden en waardering te laten blijken voor de taken die zij voor SSA ondernemen. Informatie over
de vorming, onderhoud en inhoud van deze commissies is opgenomen in een bijbehorend draaiboek

(met uitzondering van de mini-triathlon welke dit jaar voor het eerst georganiseerd zal worden. Hier
zal een draaiboek voor geschreven worden.).

2.4 OPVOLGING
Het huidige bestuur van SSA is hoofdverantwoordelijk voor het vinden van een opvolgend bestuur.
Uit ervaringen van voormalig besturen blijkt het vinden van opvolgers geen gemakkelijk proces. Het
zevende SSA bestuur heeft echter goede resultaten behaald met het tijdig werven van een nieuw
bestuur. Daarom zal er dit jaar geen extra actie ondernomen worden en zal het draaiboek van
voorgaand jaar worden gevolgd.
Gedurende het gehele jaar wordt een lijst bijgehouden met potentiële bestuursleden die te zijner tijd
benaderd kunnen worden. Het huidige bestuur zal de zoektocht naar nieuwe bestuursleden vanaf
maart intensiveren, voornamelijk via de verschillende media waarover SSA beschikt. Denk hierbij aan
de nieuwsbrief, website en Facebook. Hiernaast zullen onze vacatures gedeeld worden met onze
SSV’s met daarbij het verzoek dit nadrukkelijk onder hun leden te tonen. Verder zullen de huidige
bestuursleden in hun eigen kringen moeten inventariseren of er potentiële kandidaten voor het
aankomend bestuursjaar tussen zitten.
Geïnteresseerden dienen een motivatiebrief en CV op te sturen. Alle potentiële bestuursleden
worden binnen het bestuur uitvoerig besproken. Vervolgens worden deze uitgenodigd om officieel te
solliciteren. Hierbij zijn altijd minimaal één lid van het bestuur en één lid van de RvA aanwezig.
Het 8e bestuur streeft ernaar om vóór 1 augustus 2018 een volledig nieuw bestuur te hebben
samengesteld.

2.5 OVERDRACHT
Veel aspecten waar het bestuur zich mee bezighoudt zijn zaken die ieder jaar opnieuw worden
uitgevoerd. Voor dit soort aspecten is er voor ieder persoonlijk bestuurslid een draaiboek ontworpen
dat zich elk jaar uitbreidt. Deze draaiboeken kunnen door het bestuur worden gebruikt als rode lijn
bij hun verantwoordelijkheden. Naast deze draaiboeken heeft ieder bestuurslid een lijst met punten
waar hij of zij het afgelopen jaar tegenaan is gelopen. Het komende bestuur kan deze lijst gebruiken
als tips voor het nieuwe jaar. Deze wijze zal het 8e bestuur ook aanhouden, waarbij de draaiboeken
wel verduidelijkt zullen worden. Eventueel kan er een draaiboek worden opgesteld met betrekking
tot de SSV's waarin opvallende punten in de communicatie per SSV vastgelegd kunnen worden zodat
het nieuwe bestuur hiervan op de hoogte is.
Het 8e bestuur ziet deze overdracht als middel om het komende bestuur op weg te helpen binnen
SSA, waarbij zij haar opvolgers voldoende ruimte geeft om zowel zichzelf als SSA te ontwikkelen.

3. HUIDIGE PARTNERS EN SAMENWERKINGEN
3.1 DE AMSTERDAMSE SPORTCENTRA: USC EN SVU
In Amsterdam zijn twee sportcentra gevestigd: Het USC, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam
en de Hogeschool van Amsterdam, en het SVU, gelieerd aan de Vrije Universiteit. SSA werkt dit jaar
samen met het USC. In het afgelopen jaar is een breuk in de samenwerking gekomen met SVU. De
breuk komt voort uit verschillende belangen, prioriteiten en visies en heeft gevolgen voor de
Amsterdamse sportende student. De student gebonden aan de SVU zal daardoor minder in contact
komen met SSA. Desalniettemin streeft SSA op lange termijn ernaar om als onafhankelijke
studentenorganisatie zowel de studenten bij USC als SVU te kunnen vertegenwoordigen.

3.2 STICHTING STUDENTENSPORT VU
Nadat de samenwerking met SVU is verbroken is er een nieuwe sportraad opgericht: Stichting
Studentensport VU (SSVU). SSVU zal zich naar eigen zeggen inzetten voor studenten die sporten bij
de faciliteiten van de VU.
SSA wil zich ook dit jaar inzetten voor alle Amsterdamse studenten, maar zal geen nauwe
samenwerking met de nieuwe OSSO aangaan. Vanuit SSN is bepaald dat een delegatie naar nationale
evenementen vanuit een OSSO komt, niet vanuit een stad. Als gevolg van dit standpunt zullen SSVU
en SSA aparte delegaties afvaardigen naar nationale evenementen. Dit heeft gevolgen voor de
studentensport in Amsterdam; met name in SSV’s waarin het ledenbestand uit zowel VU studenten
als UvA/HvA studenten bestaat.
Er is al langere tijd een verschil in ondersteuning van de studentensport tussen de UvA/HvA en de
VU. De afsplitsing van de VU biedt een kans om dit verschil duidelijk te maken. SSA wil zich dit jaar
dan ook sterk maken om de scheefgroei in de Amsterdamse studentensport aan het licht te brengen
en stappen te zetten om deze te corrigeren. Ze hoopt daarmee op lange termijn weer tot één
Amsterdamse studentensportraad te komen voor alle studenten en vooral onafhankelijk in beleid
van de onderwijsinstellingen.

3.3 ONDERSTEUNING
SSA biedt in eerste instantie financiële ondersteuning aan SSV’s van USC-verenigingen in vorm van
toernooi- en materiaalsubsidie. Extra ondersteuning in financiële vorm biedt SSA door pitchavonden
voor SSV’s te organiseren. Vanaf dit jaar zal ook de algemene subsidie voor de SSV’s via SSA lopen.
Dit zal meer contact met de SSV’s als gevolg hebben met een sterkere positie voor SSA. Het USC
levert de financiële middelen hiervoor aan SSA. Daarnaast ondersteunt SSA samenwerking van SSV’s
onder elkaar en de ontwikkeling van besturen van SSV’s door middel van besturenavonden
(SSAmenkomsten).
SSA wordt door het USC ondersteund door middel van het beschikbaar stellen van sportzalen,
materialen en kantoorfaciliteiten. SSA heeft beschikking over een kantoor op het USC. Hier zal
aankomend bestuursjaar wekelijks vergaderd worden en SSA is hier (op afspraak) te bezoeken.

3.4 SSN & OSSO’S
SSN is een overkoepelende landelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van de
studentensport in heel Nederland. SSA valt als OSSO onder SSN. SSN is verantwoordelijk voor de
toewijzing van NSK’s en het GNSK. SSA levert voor deze evenementen een afvaardiging vanuit
Amsterdam. SSN brengt daarnaast de bestuursleden van verschillende OSSO’s bij elkaar en
faciliteert zo de uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast zet SSN zich in voor
studententopsport; studentsporters worden (financieel) ondersteund bij grote internationale
sportevenementen.
SSN organiseert gedurende het bestuursjaar verschillende bijeenkomsten waarbij de bestuursleden
van de verschillende OSSO’s samenkomen. Het voorzittersoverleg, de algemene vergaderingen en de
kaderdagen zijn bijeenkomsten waar kennis uitgewisseld kan worden en banden tussen
verschillende OSSO’s worden versterkt. Het bestuur streeft er dan ook naar bij alle algemene
vergaderingen aanwezig te zijn en zo veel mogelijk ook bij andere bijeenkomsten van SSN zoals de
denktanks. Het SSA-bestuur vindt het belangrijk dat er intensief contact wordt onderhouden met
SSN. SSA is al jarenlang een gewaardeerde (kritische) partner van SSN en dit imago houden wij graag
hoog. Het is dan ook belangrijk dat er regelmatig contact is met SSN en dat SSA op de hoogte is van
lopende zaken binnen SSN. Met het omzetten van SSN naar een vereniging en de verandering in de
Amsterdamse studentensportwereld is het van belang voor SSA om een proactieve en kritische stem
uit te brengen op genoemde bijeenkomsten en SSN.
Naast het contact met SSN streeft SSA ernaar om nauwe samenwerking met de andere OSSO’s te
bewerkstelligen. Denk hierbij aan ontmoetingen met andere OSSO’s buiten de bijeenkomsten van
SSN om, om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

3.5 AMSTERDAMSE STUDENTENORGANEN
Aankomend jaar wil SSA niet alleen haar naam gaan verstevigen binnen de studentensport, maar
vooral uitbreiden binnen de (internationale) Amsterdamse studentenwereld. SSA zal daarom de
contacten en banden met de Amsterdamse studentenorganen gaan intensiveren. Het voornaamste
doel hiervan is om ook de ongebonden sporter of niet-sportende student te kunnen bereiken. SSA
heeft zich als doel gesteld om ook deze doelgroep kennis te laten maken met studentensport en wil
deze doelgroep uiteindelijk ook stimuleren om deel te nemen aan de studentensport. Dit zal gedaan
worden door extra promotie van voornamelijk de sportevenementen, maar daarnaast ook SSA als
geheel en de verenigingen. Deze promotie kan gaan via Facebook maar ook via communicatie met
studieverenigingen en de onderwijsinstellingen.
Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA)
ASVA is de algemene studentenvertegenwoordiger van de UvA en HvA. ASVA zet zich breed in en
focust zich onder andere op onderwijs, huisvesting en ondersteuning van studie- en
studentenverenigingen. ASVA is een gevestigde orde en heeft veel invloed. Een speerpunt van het
aankomende bestuur is om voornamelijk studieverenigingen te betrekken bij de Amsterdamse
studentensport. Er zal moeten worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om een evenement
voor bijvoorbeeld studieverenigingen te organiseren. Hierin is het uiteindelijke doel om de
ongebonden sporter of de niet-sportende student te stimuleren om deel te nemen aan de

studentensport. Er zal onderzocht worden in hoeverre ASVA en SSA kunnen samenwerken om deze
ongebonden sporters of niet-sportende studenten te betrekken bij de studentensport.
Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV)
De AKvV is een koepelorganisatie die 25 studentenverenigingen, specifiek
'gezelligheidsverenigingen', ondersteunt. Er zijn in totaal 8 verenigingen die zowel bij SSA als bij de
AKvV zijn aangesloten. Er zal dit jaar onderzocht worden in hoeverre beide organisaties iets voor
elkaar of voor de studentensport binnen Amsterdam kunnen betekenen en in welke vorm een
eventuele samenwerking kan plaatsvinden.
International Student Network Amsterdam (ISN Amsterdam)
Het ISN is de organisatie voor internationale studenten die op uitwisseling gaan in Amsterdam. ISN
biedt een breed scala aan activiteiten en brengt veel mensen samen. In de huidige situatie is het
vaak een uitdaging voor internationale sporters een weg te vinden in de studentensport. SSA wil in
samenwerking met ISN deze groep van studenten kennis laten maken met de Amsterdamse
studentensportwereld en verenigingscultuur. Denk hierbij aan open dagen specifiek voor ISN leden,
of open trainingen op afspraak met SSV’s.

3.6 BUSINESSCLUB
Door SSA bestuur 2016-2017 is de Businessclub opgezet met het idee om in samenwerking met
bedrijven een interessante uitbreiding van studentensport te bewerkstelligen. Deze samenwerking is
succesvol met Decathlon, Conscribo, Utrecht Promotions en H. De Kruijf Sportprijzen. Dit jaar wil SSA
zich ervoor inzetten om de Businessclub uit te breiden en naast het onderhouden van oude
contacten nieuwe partners te vinden om studentensport in Amsterdam te steunen en
aantrekkelijker te maken. Interessant voor een dergelijke samenwerking zijn bijvoorbeeld
drukkerijen, catering of een partij die EHBO-cursussen aanbiedt.

3.7 ONDERWIJSINSTELLINGEN
SSA is via het USC ook gelieerd aan de onderwijsinstellingen UvA en HvA. Dit jaar zal SSA zich ervoor
inzetten dat ook InHolland en andere hbo-onderwijsinstellingen attent gemaakt worden op de
studentensport in Amsterdam. Ook de studenten van deze onderwijsinstellingen wil SSA
vertegenwoordigen omdat deze deel uitmaken van de studentenwereld in Amsterdam en deel
moeten kunnen zijn van studentensport.

4. DOELGROEPEN
4.1 STUDENTENSPORTVERENIGINGEN
SSA is er onder andere voor alle aangesloten studentensportverenigingen in Amsterdam. SSA is het
overkoepelende orgaan met een ondersteunende rol. Deze ondersteunende rol bieden wij aan
iedere sportende student in Amsterdam.
Voor SSV’s werkt de samenwerking als volgt: SSA gaat een samenwerkingsverband aan met de SSV’s
waarin zij elkaar helpen en ondersteunen in de breedste zin van het woord. SSA heeft aan het begin
van het academisch jaar contracten getekend met 28 aangesloten studentensportverenigingen. Deze
verenigingen zijn verdeeld over de bestuursleden waarbij er rekening is gehouden met ieders
kwaliteiten, talenten en betrokkenheid van soorten sporten. Als bestuurslid van SSA ben je het
contactpersoon en aanspreekpunt binnen de SSA van jouw SSV’s. Met hen hebben we intensief
contact waardoor beide partijen goed op de hoogte zijn van welke zaken er spelen. Dit contact is dus
intensief en interactief.
Als extra ondersteuning organiseert SSA ook dit jaar drie Project Plusavonden waarop twee prijzen
worden verdeeld van €1000,- en €500,-. Het is de bedoeling dat elke SSV een duurzaam, noodzakelijk
en goed onderbouwd plan schrijft die de kwaliteit van haar vereniging zal doen verbeteren. Er zal dit
jaar gebruikt worden gemaakt van het standaard template wat is geformuleerd door het 6e bestuur.
Dit om de deelname voor de SSV’s te vergemakkelijken.

4.2 LEDEN VAN DE SPORTCENTRA
Als Stichting Studentensport Amsterdam zijn we ook altijd opzoek naar nieuwe studenten om te
betrekken bij de algemene studentensport. Daarom zijn leden van sportcentra, die niet aangesloten
zijn bij een studentensportvereniging een grote kans voor ons. Wij hopen hen voornamelijk middels
evenementen die SSA organiseert te betrekken en kennis te laten maken met onszelf en de visie die
wij nastreven. En hen hopelijk meer betrokken te laten velen met de sportende studenten in
Amsterdam. Een goede samenwerking met de sportcentra is essentieel om de promotie voor dit
soort evenementen te vergroten.

4.3 ONGEBONDEN STUDENTEN
Naast de SSV’s en leden van sportcentra’s is de ongebonden student een doelgroep die wij graag
willen dienen. De ongebonden student houdt in: studenten die niet lid zijn van een
studentensportvereniging of van een sportcentra.
Deze doelgroep is echter lastig te bereiken. Onze contactkanalen zijn namelijk vooral via de SSV’s en
sportcentra. Daarom zien wij de introductieperiode van onderwijsinstanties, onze eigen
sportactiviteiten en Decathlonavonden en het Science Park Festival als de beste gelegenheid om de
ongebonden sporter te kunnen aanspreken en te kunnen informeren en betrekken met de algemene
studentensport.

Het 8e bestuur streeft ernaar om de (potentiële) sportende student zo goed mogelijk te
ondersteunen in het faciliteren van hun sport. Natuurlijk zijn wij graag dat het aantal sportende
studenten in Amsterdam vergroot wordt, maar wij zien dit niet als kerntaak. SSA is in het leven
geroepen om de studentensportwereld te ondersteunen, niet per se om te vergroten: bovendien
zullen niet-sportende studenten lastig te bereiken zijn. De promotionele activiteit zal daarom
voornamelijk gericht zijn op het betrekken van ongebonden sporters bij SSA en verenigingen.

5. EVENEMENTEN
SSA is betrokken bij lokale en nationale evenementen. Bij een deel is SSA organisator en
verantwoordelijk voor het gehele evenement. Bij andere evenementen zijn wij slechts een onderdeel
en zullen wij ondersteunen in de organisatie of een delegatie afvaardigen bij het evenement.

5.1 LOKALE EVENEMENTEN
SSA organiseert ieder jaar een vast aantal evenementen. Het futsaltoernooi en de klauterrun
bevielen goed en zullen ook dit jaar weer georganiseerd worden. Wel willen we toewerken naar een
hogere opkomst bij deze evenementen. Naast de bestaande evenementen streeft het 8e bestuur
ernaar een nieuw sportevenement toe te voegen aan de kalender. Het zal gaan om een
sportevenement.
Om te zorgen dat het aantal deelnemers blijft groeien ten opzichte van vorige jaren is het belangrijk
om te intensiveren om de promotie. Hiervoor maken wij gebruik van de Facebookpagina, nieuwsbrief
en zullen wij posters ophangen om en rond de universiteiten. Ook zullen we SSV's en
studieverenigingen stimuleren om zich in te schrijven met een team.
Nieuw evenement: Mini-triathlon
Het nieuwe evenement zal de vorm krijgen van een mini-triathlon. Hiervoor willen wij samenwerken
met SSV’s om de betrokkenheid te vergroten, samenwerking te stimuleren en makkelijker meer
studenten aan te spreken.
SSA Oliebollen Futsaltoernooi
29 december organiseert SSA het oliebollen futsaltoernooi. Hierbij is plek voor 20 teams en zal
plaatsvinden in het USC Universum. We zullen zelf oliebollen bakken in de dagen voorafgaand aan
het toernooi.
SSA Klauterrun
In juni organiseert SSA een klauterrun. Dit is een laagdrempelig event voor iedereen die mee wil
doen met klimmen, tijgeren en door sloten rennen. We streven er naar dit evenement in
samenwerking met vijf studenten van de opleiding SM&O te organiseren.
SSAmenkomst
Dit jaar krijgen de besturenavonden een nieuwe invulling. Op deze avonden willen we informatieve
en leerzame lezingen ten gehore brengen door extern ingehuurde sprekers, workshops geven of
'speeddating' faciliteren. Zo willen we deze avond gebruiken om meer verbondenheid te creëren
tussen de verenigingen en om kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren.
SSA Decathlonavond
Drie keer per jaar organiseert SSA een kortingsavond bij Decathlon ArenA. Op deze avond kunnen
studenten van alle onderwijsinstellingen en USC-leden, na aanmelding bij de ingang, 20% korting
krijgen op passiemerken. Op deze manier vergroten wij de bekendheid van SSA en binden we meer
ongebonden studenten.
SSA Studentensportgala
Het SSA Studentensportgala is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de Amsterdamse
studentensportman/vrouw, studentensportploeg en vereniging van het jaar worden verkozen. Ook

dit jaar zal hiervoor een commissie gevormd worden uit het SSA netwerk en hopelijk ook een aantal
nieuwe gezichten.
SSA Project Plus
Tijdens deze avonden kunnen verenigingen een vooraf ingeleverd idee pitchen aan een jury
bestaande uit vijf betrokkenen bij SSA. Dit zijn onder andere een bestuurslid, iemand van het USC en
leden van onze RvA. De beste ideeën krijgen een extra subsidie van 500 (Ace Award) of 1000 euro
(Home Run Award).

5.2 NATIONALE EVENEMENTEN
Batavierenrace
Bij de Batavierenrace willen wij wederom voor de winst strijden. Wij denken dat we ook met alleen
UvA/HvA lopers een mooie prestatie neer kunnen zetten. Wel zijn wij er ons van bewust dat dit veel
extra tijd met zich mee gaat brengen qua organisatie, omdat er een nieuw lopersbestand moet
worden gevormd. Hier zal extra promotie voor gedaan moeten worden.
Verder willen wij met deze nieuwe start ook nieuwe kleding aanschaffen. Dit helpt bij het vormen
van teamgevoel en geeft een professionele uitstraling aan SSA en het team.
Groot Nederlands Studentenkampioenschap
Dit jaar wordt het GNSK georganiseerd in Wageningen. Het doel is om zoveel mogelijk teams aan de
start te krijgen. Hiervoor zal er vroeg contact moeten worden gelegd met teamcaptains, omdat het
moeilijker zal zijn om teams te vinden aangezien we deze moeten samenstellen uit alleen UvA/HvAleden als gevolg van de afsplitsing van de VU. Voor de werving van deelnemers zullen we ook
burgerverenigingen benaderen. De sporten die dit jaar vertegenwoordigd zijn op het GNSK zijn
veldvoetbal, volleybal, basketbal, handbal, squash, tennis, schermen en badminton. De keuzesporten
zijn tot nu toe wielrennen, turnen, rugby, beachkorfbal, powerliften, hockey en ultimate frisbee.
Student Beach Games
Studentensport Nederland organiseert net als vorig jaar een extra landelijk evenement. Met de
opgedane kennis van vorig jaar hopen ze ditmaal een meer succesvolle editie neer te zetten. Over dit
evenement is nog weinig bekend, maar ook hier streven we ernaar om met een aantal teams te
verschijnen.
GNSK 2019
Het GNSK van 2019 zal in Amsterdam plaatsvinden. Hiervoor zullen wij dit jaar een commissie op de
been brengen die ook mee zal gaan naar de editie van 2018 in Wageningen zodat zij een goed beeld
kunnen krijgen van het evenement dat georganiseerd moet worden.

6. UITDRAGEN VAN SSA
Één van de speerpunten van het achtste bestuur is de professionalisering van SSA als organisatie. Het
uitdragen van SSA speelt hier een grote rol in om de naamsbekendheid te verbeteren, benaderbaar
te zijn voor zowel verenigingen als ongebonden sporters en transparant te zijn naar alle betrokken
partijen. Zoals beschreven zal de voorzitter Jessica dit bestuursjaar verantwoordelijk zijn voor de
website, de social media en de nieuwsbrief. Er is gekozen om dit door één persoon te laten verzorgen
zodat er eenheid bestaat in de berichten en berichten vanuit één stem geschreven worden. De
communicatie vindt momenteel plaats via de website, Facebook en nieuwsbrief. Er kan eventueel
gekeken worden naar het opzetten van een Instagramaccount.

6.1 WEBSITE
De website dient voornamelijk als platform waarop alle relevante informatie makkelijk vindbaar is en
duidelijk wordt beschreven. Deze zal niet als marketingtool fungeren maar juist als naslagwerk voor
geïnteresseerden die op zoek zijn naar meer informatie over SSA, haar functies en evenementen en
de Amsterdamse studentensportverenigingen. Er zal dus vaak naar de website doorverwezen
worden vanuit de nieuwsbrief, Facebookberichten, e-mailconversaties of face-to-face ontmoetingen.
Het 8e bestuur streeft ernaar om zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk vóór december) de website een
volledig nieuw uiterlijk te geven. In plaats van het huidige Joomla-platform met een door derden
geprogrammeerd ontwerp zal overgestapt worden naar Wordpress met een premium template.
Naast dat de website moderner en overzichtelijker zal worden zorgt dit er ook voor dat de technische
overdracht makkelijker zal verlopen en het beheer van de website makkelijker zal zijn voor een
eventueel minder technisch aangelegd volgend bestuur.
Ten slotte zullen er formulieren in de website geïmplementeerd worden voor de aanvraag van
toernooi- en materiaalsubsidie om deze aanvraagprocedures te digitaliseren.

6.2 FACEBOOK
Het voornaamste doel van de Facebookpagina is om de naamsbekendheid van SSA te vergroten en
haar eigen evenementen en acties te promoten. Daarnaast fungeert de Facebookpagina ook als
platform voor SSV's om hun evenementen en nieuws te promoten. Er wordt gestreefd om minimaal
drie berichten per week op de Facebookpagina te plaatsen. Ook zal er doorgegaan worden met het
concept 'SSAturday' waarbij iedere zaterdag een bericht wordt geplaatst over een evenement,
prestatie of nieuwtje van SSA of binnen de Amsterdamse of nationale studentensport. Uiteraard
wordt er continu gestreefd naar het verhogen van het aantal likes.

6.3 NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief heeft als doel het op de hoogte brengen van alle belanghebbenden, SSV's en
ongebonden sporters van de algemene zaken omtrent SSA en de Amsterdamse studentensport. Er
wordt hier meer informatie gegeven per item dan op de Facebookpagina maar minder dan op de
website. Er zal gestreefd worden om het e-mailbestand dit jaar uit te breiden door de nieuwsbrief te
promoten, maar bijvoorbeeld ook iedereen die meedoet aan een SSA evenement aan te melden voor
de nieuwsbrief. Het openingspercentage hopen we te verhogen door bijvoorbeeld te
experimenteren met verschillende subject lines.

Ten slotte zal ook voor de nieuwsbrief overgeschakeld worden naar een standaard Mailchimp
template aangepast voor SSA in plaats van het huidige door derden geprogrammeerde template om
het samenstellen van de nieuwsbrief te vergemakkelijken en toekomstige besturen minder
afhankelijk te maken van derden.

7. SPEERPUNTEN 8E BESTUUR DER STICHTING STUDENTENSPORT AMSTERDAM
SPEERPUNT 1:

SSA & PROFESSIONALISERING

Één van de speerpunten van komend jaar is om SSA als overkoepelende studentensportorganisatie
te professionaliseren. Daarbij moet de nadruk liggen op het collectief van de Amsterdamse
studentensportwereld en het doel en de functie van SSA daarbinnen, niet bij de individuen die het
bestuur vormen van SSA. Hiervoor wordt Sportraad Utrecht als goed voorbeeld gezien.
Wij willen dat SSA overkomt als een eenduidige en transparante organisatie met inzichtelijk beleid.
Daarbij is goede communicatie en openheid naar alle betrokken partijen van belang. Daarnaast moet
SSA duidelijk aanwezig zijn in het Amsterdamse studentenlandschap en moet zij ook benaderbaar
zijn voor studenten en verenigingsbesturen. Een specifiek punt dat wij willen aanpakken is de
website. Deze zal overzichtelijker en moderner worden zodat partijen makkelijker hun informatie
kunnen vinden en SSA een professionelere uitstraling zal krijgen. Daarnaast leggen wij de nadruk op
het verbeteren van overdrachtsdocumenten zodat we de nodige voorkennis op een duidelijke
manier kunnen presenteren aan onze opvolgers.

SPEERPUNT 2:

SSA & EXTERNE PARTIJEN

Het bestuur 2016-2017 is begonnen met het opzetten van de businessclub en dit jaar willen wij dit
verder uitbreiden. De contacten die er zijn, zoals Decathlon, moeten goed onderhouden worden en
er zal gestreefd worden om de businessclub uit te breiden.
Verder wil SSA het contact met ISN versterken om ook voor internationale studenten meer te
kunnen betekenen. Vaak zijn zij voor een korte periode in Amsterdam en weten zij niet waar ze
terecht kunnen om te sporten. Zeker de studenten die maar één semester in Amsterdam spenderen
kunnen vaak niet lid worden bij verenigingen. SSA wil kijken welke mogelijkheden er zijn om deze
studenten ook voor een half jaar aansluiting te laten vinden bij een vereniging.
Bij burgerverenigingen in Amsterdam sporten ten slotte ook studenten. Wij willen kijken of wij ook
deze studenten kunnen benaderen om mee te doen aan bijvoorbeeld een GNSK of Batavierenrace.

SPEERPUNT 3:

SSA & POLITIEK

Als gevolg van de scheiding van de VU met SSA komt problematiek aan het licht die al langere tijd
speelt, namelijk ongelijkheid binnen de Amsterdamse studentensport. SSA zal zich meer mengen in
studentenpolitiek om dit gesprek in goede banen te leiden en stappen te kunnen zetten naar de visie
die zij heeft voor de lokale studentensport, namelijk één overkoepelende sportraad voor alle
studentsporters en verenigingen, gelijkwaardig gesteund door alle onderwijsinstellingen. Om dit te
bewerkstelligen wil SSA dit jaar contact zoeken met partijen die de belangen voor studenten
behartigen in Amsterdam, zoals de studentenraden, ASVA, AKvV maar eventueel ook landelijke
partijen als VSNU (Vereniging van Universiteiten) om de ongelijkheid tussen de UvA- en VUstudenten op sportgebied op de agenda te zetten en te veranderen.

SPEERPUNT 4:

SSA & SPORTEVENEMENTEN

SSA zal dit jaar naast het futsaltoernooi en de klauterrun een extra evenement organiseren voor
ongebonden studenten. Er zijn hierover verschillende ideeën zoals een ‘mini-triathlon’ of een
sportintroductie.
Voor de ‘mini-triathlon’ zal samen worden gewerkt met 3 sportverenigingen. Als eerste wordt er dan
snel gedacht aan zwemmen, fietsen, en hardlopen, maar wij willen gaan kijken welke drie sporten wij
kunnen combineren waar veel mensen op af zullen komen.
De sportintroductie is een evenement voor studenten die nog geen sport en/of sportvereniging
hebben en zal georganiseerd worden in de eerste maand van het volgende collegejaar, dus in
samenwerking met het bestuur 2018-2019. Het idee is om met een aantal verenigingen samen te
werken om ieder een introductietraining te verzorgen. Studenten die zich opgeven voor de
sportintroductie kunnen dan in bijvoorbeeld gedurende 8 weken 8 verschillende sporten
uitproberen.

SPEERPUNT 5:

SSA & SSV’S

SSA wil dit jaar het contact met haar verenigingen intensiveren. De eerste stap is al gezet door het
introduceren van SSAmenkomstavonden. Op deze avonden worden lezingen of workshops voor de
besturen georganiseerd die relevant zijn voor een bestuursjaar in een studentensportvereniging.
Wij willen de verenigingen meer betrekken bij ons werk en hen daar bewust van maken. Een stap
daarin is het vragen van feedback aan de verenigingen en hen vragen wat ze van ons zouden willen
als overkoepelend orgaan. Dit kan door middel van enquêtes, maar ook door bij verenigingen te
vragen wat wij behalve subsidies nog meer voor hen kunnen betekenen.
Wij hopen naast een goede relatie tussen SSA en de SSV’s ook de SSV’s meer met elkaar te verbinden
en samenwerking te stimuleren zoals voor bijvoorbeeld bestuursuitjes waarbij de ene vereniging een
clinic krijgt van een andere.

