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VOORWOORD
In dit document staan uiteengezet de nieuwe speerpunten en het beleid die het 9e bestuur der
Stichting Studentensport Amsterdam (SSA) zal hanteren tijdens het seizoen 2018-2019. Deze
plannen zijn gebaseerd op de huidig relevante situatie binnen de Amsterdamse studentensport en
het meerjarenbeleidsplan (2015-2019) van SSA.
Wij hopen langs de vijf pijlers: SSA & professionalisering, SSA & externe partijen, SSA & de
onzichtbare student sporter, SSA & Sportevenementen en, SSA & Studentensportverenigingen, SSA
te verbeteren langs de stijgende lijn van de afgelopen jaren. Wij willen SSA aanwezig laten zijn
binnen de studentensport Amsterdam. Wij hopen studenten aan het sporten te krijgen en houden
door de Amsterdamse studentensport verenigingen te ondersteunen en daarnaast ook de
ondergerepresenteerde groepen aan het sporten te krijgen in Amsterdam. Onder andere door de
sport verbindt prijs dit jaar te introduceren.
Wij zullen dit jaar ook het meerjarenbeleidsplan moeten opstellen en daarvoor zullen wij zo veel
mogelijk kennis vergaren van eerder betrokken mensen. DIt willen wij stimuleren door het
organiseren van een oudbesturendag.
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. Kort gezegd, het negende bestuur
van SSA leeft voor de sport en haar deelnemers. We hopen op een mooie samenwerking met
verenigingen, de sportraden en studentensport Nederland. Waar wij onderweg een leerzaam maar
vooral ook ontzettend leuk jaar hopen te beleven!
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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. Voormalig was ook Sportcentrum VU aangesloten bij SSA, maar
heeft nu een eigen sportraad opgericht genaamd SSVU. SSA ondersteunt 31 Amsterdamse
studentensportverenigingen via diensten en financiële middelen. Daarnaast organiseert SSA voor
ongebonden (sportende) studenten ook verschillende sport activiteiten.

1.1 MISSIE
De missie en taakstelling van SSA luiden als volgt:
“SSA stimuleert de Amsterdamse studentensport zowel in de breedtesport als in de topsport
en profileert zich als overkoepelende studentensportorganisatie.”
Zoals de missie laat blijken ondersteunt SSA iedere sportende Amsterdamse student die aangesloten
is aan de UvA of HvA. Ongeacht het doel dat deze student hanteert en waar deze student actief is. SSA
stimuleert sportiviteit op elk mogelijk vlak. SSA streeft naar het verlagen van de drempel om
uiteindelijk te gaan sporten als student. SSA onderscheidt zich van andere organisaties omdat ze een
verstrengeling is van de belangen van alle studentensportverenigingen die aangesloten zijn bij SSA.
SSA wil studenten bij elkaar brengen die hiermee hun studententijd verruimen op sociaal- en
sportgebied.

1.2 VISIE
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), het verbinden van
sportende studenten 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
evenementen voor (ongebonden) studenten om de studentensport te stimuleren. Welke
evenementen dit zijn worden in paragraaf 5.2 specifieker beschreven. SSA ondersteund haar
verenigingen door middel van kennis en daarnaast voorziet via financiële bijdragen, in de vorm van
algemene subsidies, materiaal- en toernooi subsidies, project plus en de sport verbindt prijs.

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. Het 9e bestuur zal zich ook richten op het ontwikkelen van een nieuw
meerjarenplan waar oude doelen en richtlijnen worden door getrokken maar zeker ook een
hernieuwde visie op los gelaten zal worden.
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2. INTERNE STRUCTUUR SSA
2.1 BESTUUR
Het bestuur van SSA bestaat uit zes bestuursleden met de volgende functies:
· Voorzitter:
Kimberly Vuurboom
· Vicevoorzitter:
Jochem Zonneveld
· Secretaris:
Astrid Ekelmans
· Penningmeester:
Kee-chan Chang
· Commissaris Sport:
Anne-linde Paans
· Commissaris Sport:
Yves Koekkoek
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 uitdagingen. De jaarlijks terugkerende taken zijn
verdeeld in portefeuilles. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ieder bestuurslid
zijn gebaseerd op bestaande draaiboeken van vorige besturen. Deze worden elk jaar vernieuwd en
verbeterd. Ook is er rekening gehouden met ieders voorkeuren en kwaliteiten. Hieronder volgt een
korte taak- en functieomschrijving van eenieder:
Voorzitter: Kimberly Vuurboom is het eerste aanspreekpunt voor externen namens het 9de bestuur.
Daarnaast zet zij zich actief in voor samenhang binnen het bestuur en waarborgt een omgeving waarin
alle andere leden van het bestuur het beste tot hun recht komen. Haar praktische taken omvatten het
verzorgen van de vergaderingen, spreken namens de SSA, het overzicht bewaren van alle taken ook
van de verschillende bestuurs leden en ook te helpen als nodig.
Vicevoorzitter: Jochem Zonneveld is een ondersteunende factor voor de voorzitter en heeft hierbij
een sterk adviserende rol. Samen met de voorzitter voert Jochem gesprekken met verschillende
externe partijen en onderhoudt een nauw contact met alle SSV’s. Daarnaast leidt hij de vergadering
waar wanneer Kimberly hier niet bij aanwezig kan zijn. Jochem is verder hoofdverantwoordelijk voor
alle niet-sportgerelateerde evenementen van SSA en houdt hij samen met Kee-Chan een oog op de
financiële aspecten van deze evenementen. Hij is hierbij het aanspreekpunt voor partijen die
betrokken zijn bij de organisatie hiervan.
Secretaris: Astrid Ekelmans is het eerste aanspreekpunt voor nog onbekende partijen. Daarnaast
verzorgt Astrid Ekelmans de social media account en dat de site up to date blijft. Tijdens de
vergaderingen notuleert Astrid. 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: Kee-chan Chang 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 Kee-chan 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.
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Commissaris Sport: Anne-linde Paans is hoofdverantwoordelijk voor de afvaardiging naar de
Batavierenrace en medeverantwoordelijk voor de organisatie van alle andere sportgerelateerde
evenementen van SSA. Ook houdt zij samen met Kee-chan een oog op de financiële aspecten van deze
evenementen. Hierbij is Anne-linde het aanspreekpunt voor partijen die betrokken zijn bij de
organisatie of deelname van SSA evenementen.
Commissaris Sport: Yves Koekkoek is hoofdverantwoordelijk voor de afvaardiging naar het Groot
Nederlands Studenten Kampioenschap en medeverantwoordelijk voor de organisatie alle andere
sportgerelateerde evenementen van SSA. Ook houdt hij samen met Kee-chan een oog op de financiële
aspecten van deze evenementen. Hierbij is Yves 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 door het buddysysteem. Het buddysysteem is een systeem waarbij een RVA lid
nauw contact onderhoudt met een door het SSA lid zelf uitgekozen RVA lid. Met het doel om
problemen te onderscheppen die zich binnen een bestuursjaar kunnen vormen. Deze niet dagelijkse
bestuurder zal dan met haar/zijn eigen ervaringen persoonlijk advies kunnen verlenen aan een SSA
lid.
De RvA telt dit jaar 6 leden: Anne Kootstra, Anne-Linde Paans, Astrid Ekelmans, David Langerveld,
Jochem Batstra, Melin Walet, Sjoerd van Hintum en Tessa Mokveld

2.3 COMMISSIE EN STICHTING STRUCTUUR 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 9e
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
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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.
Daarnaast wordt er in 2019 het GNSK in Amsterdam gehouden. Voor het GNSK is er een bestuur
opgericht met 7 leden en een bijbehorende stichting. SSA bestuur biedt ondersteuning aan het GNSK
bestuur en andersom. SSA doet dit door middel van deelnemen in het GNSK stichtingsbestuur.

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 9e
SSA bestuur gaat dit aanpakken door vroegtijdig en intensief kandidaats bestuursleden te werven en
het draaiboek hiervoor opnieuw opstellen. Daarnaast wil het huidig bestuur ook de mogelijkheden
onderzoeken om bestuursrollen te laten vullen door deze als stageplek aan te bieden.
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
Februari intensiveren, voornamelijk via de verschillende media waarover SSA beschikt. Denk hierbij
aan de nieuwsbrief, website, banners bij USC locaties 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 9e 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 9e 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 9e 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.
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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 verleden werkte SSA ook samen met de VU maar in 2017 is deze gestopt
dit kwam voort uit een verschil in belangen, prioriteiten en visies. De student gebonden aan de SVU
zal daardoor minder in contact komen met SSA. Desalniettemin streeft SSA ernaar om als
onafhankelijke studentenorganisatie zowel de studenten bij USC als SVU te kunnen
vertegenwoordigen.

3.2 ONDERSTEUNING
SSA biedt in eerste instantie financiële ondersteuning aan SSV’s van USC-verenigingen in vorm van
algemene-, toernooi- en materiaalsubsidie. Extra ondersteuning in financiële vorm biedt SSA door een
aanvraag voor een duurzame investering die uitgereikt wordt op een pitchavond (Project plus) voor
SSV’s te organiseren. Het USC levert de financiële middelen hiervoor aan. De SSA wordt door het USC
daarnaast ook 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
Daarnaast ondersteunt SSA samenwerking van SSV’s onder elkaar en de ontwikkeling van besturen
van SSV’s door middel van besturen avonden, de zogeheten SSAmenkomsten. Hierdoor zal ook het
contact met de SSV’s vergroten, met als gevolg een sterkere positie voor SSA.

3.3 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 door
studentsporters te (financieel) ondersteunen 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. Het is dan ook
belangrijk dat er regelmatig contact is met SSN en dat SSA op de hoogte is van lopende zaken binnen
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
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om en aanwezigheid op de constitutieborrels van andere OSSO’s om kennis uit te wisselen en
ervaringen te delen.

3.4 STICHTING STUDENTENSPORT VU
Nadat de samenwerking met SVU is verbroken is er een nieuwe sportraad opgericht: Stichting
Studentensport VU (SSVU). SSA wilt een goede band onderhouden met SSVU en waar mogelijk een
gezamenlijk team afvaardigen naar landelijke evenementen zoals de batavierenrace. SSA hoopt op
lange termijn weer tot één Amsterdamse studentensportraad te komen voor alle studenten en met
onafhankelijkheid in het beleid vanuit de onderwijsinstellingen.

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, en
daarmee ook de diversiteit binnen de amsterdamse studentensport daarmee te stimuleren. 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 van SSA als
geheel en de verenigingen. Deze promotie kan gaan via social media 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. Het bestuur wil
onderzoeken hoe studieverenigingen kunnen worden betrokken bij de Amsterdamse studentensport,
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 moeten worden onderzocht in hoeverre het mogelijk
is om een evenement voor bijvoorbeeld studieverenigingen te organiseren zoals eventueel een battle
of the studies, een sport competitie voor studieverenigingen. 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
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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. SSA helpt ISN bij het organiseren van hun sportdag door
als mediator tussen ISN en de SSV’s te zijn. Daarnaast zal ook de website van SSA in het engels vertaald
worden om het hierdoor makkelijker voor internationale studenten om SSV’s te vinden.

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 Tornify, Rokkostuum huren Amsterdam, Conscribo, Utrecht Promotions en H. De Kruijf
Sportprijzen. Dit jaar wil SSA zich ervoor inzetten om de Businessclub uit te breiden en naast in het
intensief onderhouden van oude contacten nieuwe partners te vinden om studentensport in
Amsterdam te steunen en aantrekkelijker te maken.

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.
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4. DOELGROEPEN
Het 9e bestuur streeft ernaar om de (potentiële) sportende student zo goed mogelijk te ondersteunen
in het faciliteren van hun sport.

4.1 STUDENTENSPORTVERENIGINGEN
SSA is er voor alle aangesloten studentensportverenigingen in Amsterdam. SSA is het overkoepelende
orgaan met een ondersteunende rol. Deze ondersteunende rol is breder dan onze SSV’s en 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 31 studentensportverenigingen en deze SSV’s zijn
daarmee aangesloten bij SSA. De verenigingen zijn verdeeld over de bestuursleden, die het
contactpersoon en aanspreekpunt zijn vanuit SSA om het contact met de SSV overzichtelijk en
intensief te houden. Daarnaast communiceert en ondersteunt de SSA ook met de betrekkelijke SSV’s
over het GNSK.
Als extra ondersteuning organiseert SSA ook dit jaar een Project Plus avond waarop twee keer twee
prijzen (homerun en ace award) 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 SSA 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 verschillende USC sportcentra is essentieel om de
promotie voor dit soort evenementen te vergroten.

4.3 ONGEBONDEN STUDENTEN
Ongebonden student zijn die niet lid zijn van een studentensportvereniging of van een sportcentra.
Ook deze doelgroep willen wij betrekken bij de studentensport van Amsterdam. Deze doelgroep is
echter lastiger te bereiken, dit omdat contactkanalen zijn namelijk vooral via de SSV’s en sportcentra.
Daarom zien wij de introductieperiode van onderwijsinstanties, onze eigen sportactiviteiten als de
beste gelegenheid om de ongebonden sporter te kunnen aanspreken en te kunnen informeren.
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5. EVENEMENTEN
De SSA is betrokken bij lokale en nationale evenementen. Bij een aantal evenementen 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 voor het
desbetreffende 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 9e bestuur ernaar een
nieuw evenement toe te voegen aan de kalender. Het zal gaan om een oud besturendag.
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 social media, 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.
SSA
Oliebollen
Futsaltoernooi
28 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 twee studenten van de opleiding SM&O te organiseren.
SSAmenkomst
Er zullen dit jaar drie SSAmenkomsten plaats vinden. Dit zijn door SSA georganiseerde bestuurs
avonden voor de besturen van de SSVs. 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
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 avond kan de vereniging 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 2 x 500 (Ace Award) of 2 x 1000 euro (Home Run
Award).
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SSA Sport verbindt prijs
De SSA Sport verbindt prijs is vergelijkbaar met het project plus. Het verschil ligt vooral bij het doel
van de prijs. Door de sport verbindt prijs moeten de verenigingen zich bezig gaan houden met
diversiteit. Aangezien de sport verbindt prijs winnaar zich onderscheidt op de manier waarmee zijn de
huidige diversiteit willen gaan verdiepen.
SSA oudbesturendag
Oudbesturendag is een concept waarin we graag kennis willen uitwisselen met de oud besturen van
SSA en de RVA. Ook het huidig bestuur van de RVA is uitgenodigd. Tijdens deze dag organiseren we
eerst een sportieve en gezellige activiteit waarna we gaan brainstormen over het
meerjarenbeleidsplan. Daarna zullen we het afsluiten met een borrel.

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. Verder willen wij 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 Amsterdam. Het doel is om zoveel mogelijk teams aan de
start te krijgen. Hiervoor zal er vroeg contact moeten worden gelegd met teamcaptains. 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 fris
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6. UITDRAGEN VAN SSA
Één van de speerpunten van het 9e 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. Dit jaar zal de website door de secretaris worden verzorgd. De social media zal de taak zijn
van ieder bestuurslid, maar in het bijzonder door Anne-line. De nieuwsbrief zal onder het takenpakket
van de voorzitster vallen. Er zal dit jaar ook een instagram account worden gemaakt.

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 9e streeft ernaar om zo snel mogelijk (voor 2019) de site ook engelstalig te maken.

6.2 FACEBOOK
Het voornaamste doel van de Facebookpagina is om haar eigen evenementen en acties te promoten
en de naamsbekendheid van SSA te vergroten. 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. 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.
Dit jaar wordt er gestreefd om een nieuwe nieuwsbrief voor de SSV’s te starten. Deze nieuwsbrief zal
de besturen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelen en evenementen gerelateerd aan de
SSA (i.e. SSAmenkomsten, projectplus, sportgala, etc.). Hiermee wil de SSA inzichtelijker worden voor
hun SSV’s. Ook willen we de onderlinge samenwerking van de SSV’s stimuleren.

6.4 Instagram
Sinds het 8ste bestuur is het instagram account aan gemaakt. Dit account wordt onder andere voor
promoting gebruikt. En ook voor een nieuw concept: insta-takeovers. Hiervoor vragen we
verenigingen om onze instagram account een week lang over te nemen. Dit is voor de verenigingen
voordelig, want hiermee kunnen ze gratis op onze instagram mensen bereiken. Voor ons is het
voordelig, want hierdoor krijgt SSA onder de leden meer naamsbekendheid. Daarnaast laar SSA
hierdoor nog beter zien waarvoor ze staan: de verenigingen!
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SPEERPUNTEN 9E BESTUUR DER STICHTING STUDENTENSPORT AMSTERDAM
SPEERPUNT 1: SSA & PROFESSIONALISERING
Één van de speerpunten van komend jaar is om SSA als overkoepelende studentensport organisatie
te professionaliseren. Daarbij moet de nadruk liggen op de positie van SSA binnen het collectief van
de Amsterdamse en Nederlandse studenten sportwereld. Waar SSA zich profileert als een
laagdrempelig doch professioneel aanspreekpunt.
De SSA streeft er naar om zich komend jaar te profileren als een makkelijk benaderbare en
transparante organisatie. Daarin zijn goede communicatie, openheid naar alle (potentiële) betrokken
partijen en een inzichtelijk beleid van essentieel belang. Om dit te realiseren zal het SSA bestuur
veelvuldig persoonlijk aanwezig zijn bij haar verenigingen. Tevens zullen verschillende (social)media
intensief gebruikt worden om zo de naamsbekendheid te vergroten. Bovendien zal het organiseren
van het GNSK in Amsterdam, in 2019, ervoor zorgen dat er veel aandacht gevestigd zal zijn op SSA.
Het is daarom van het grootste belang om, samen met het GNSK bestuur, de USC en de andere
betrokken partijen, dit tot een zo groot mogelijk succes te maken. Dit zal ten goede komen aan het
imago van SSA.
Een specifiek punt dat wij willen aanpakken is het creëren van een financiele gezonde situatie voor
SSA. Dit garandeert de mogelijkheid om het beleid en de visie die wij hebben op lange termijn kan
worden doorgevoerd.
Als laatste staan wij voor de taak om het meerjarenbeleid te herzien en willen een kwalitatief goed
meerjaren beleidsplan afleveren. Wij zien het als doel om alle voorgaande besturen, SSVs, het USC
en de RvA de mogelijkheid te geven om hier inspraak in te doen. Hiermee kunnen wij een realistisch
en toepasbaar beleidsplan opstellen.

SPEERPUNT 2: SSA & EXTERNE PARTIJEN
Na de breuk met SVU is Amsterdam de enige stad met twee OSSO’s. Dit brengt bepaalde uitdagingen
met zich mee. Zo is er sinds de breuk geen mogelijkheid meer om gezamenlijk sporters af te
vaardigen naar het GNSK. Desalniettemin is het wel de intentie vanuit SSA om een gezonde en sterke
band met de SSVU te creëren en onderhouden. Een goede samenwerking biedt mogelijkheden om
de belangen van de sportende Amsterdammer beter te behartigen. Een onderdeel hiervan zal zijn
om te trachten naar een gezamenlijke afvaardiging naar de Batavierenrace.
Het bestuur 2016-2017 is begonnen met het opzetten van de businessclub en dit idee is verder
opgepakt door het bestuur van 2017-2018. Ook het huidige bestuur van SSA ziet hier potentie in. Het
is daarom van belang om de business club uit te breiden en de bestaande relaties goed te
onderhouden. Daarnaast zal de businessclub ook actief worden gepromoot en zal getracht worden
het gebruik ervan te inventariseren. Deze inventarisatie kunnen wij gebruiken bij het aantrekken van
nieuwe partners.
Om het financiële gat te dichten zal er actief worden gezocht naar sponsoring, om zo kosten te
kunnen drukken en de continuïteit van de SSA te waarborgen. Het doel is om een businessplan op te
stellen met wat SSA te bieden heeft voor potentiële sponsors. Daarnaast willen we ook ons netwerk
in kaart brengen en aanhalen voor potentiële sponsoring. Het huidig bestuur wil daarmee een
gegronde basis leggen voor komende jaren om grote sponsors voor SSA aan te trekken.
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SPEERPUNT 3: SSA & DE ONZICHTBARE STUDENT SPORTER
Als SSA zijn alle (potentiële) sportende studenten voor ons van belang. Helaas is er altijd een deel die
voor ons onzichtbaar blijft. Het is voor SSA van belang dat er extra aandacht wordt besteedt in het
bereiken van deze groep.
In Amsterdam zijn er vele studenten die bij hun eigen burgervereniging blijven sporten. SSA wil deze
groep betrekken bij het GNSK, de Batavierenrace en NSK’s. Zo krijgen ook deze studenten de kans
om hun kwaliteiten te laten zien en tegelijk kennis te maken met SSA en de studentensport in
Amsterdam.
De internationale studenten staan wanneer zij hier naar toe verhuizen voor de uitdaging dat alles
nieuw is in de stad waar zij studeren. Wij willen deze groep begeleiden bij het vinden van sport in
Amsterdam. de SSA gaat onder andere de site naar het engels vertalen om zo toegankelijk te
worden voor internationale studenten.
Binnen studentensport Amsterdam zijn er nog steeds evenementen, open trainingen en competities
waarvan het niet algemeen bekend is dat zij er zijn. De SSA vindt dit makkelijker te vinden moet zijn
en wil hiervoor een platform zijn. Daarom zal SSA zich dit jaar extra inspannen om studenten op de
hoogte te brengen van de mogelijkheden van de studentensport en het belang van sport in het
algemeen. Van belang hiervoor is het gebruik van verschillende kanalen om de mogelijkheden meer
in het zicht te krijgen (e.g. Brochures, actieve social media).
In de studentensport zien we dat er te weinig diversiteit is. Het gaat hier om diversiteit in het
breedste zin van het woord. Een voorbeeld is de verdeling sportende studenten vanuit de HvA
tegenover die bij de UvA studeren. SSA denkt dat deze groep (en andere ondergerepresenteerde
groepen) moeilijker bereikbaar is voor SSV’s. Wij willen als SSA deze studenten weten te bereiken en
een eerste stap zetten richting het stimuleren van een bredere en meer diverse studentensport
groep in Amsterdam.

SPEERPUNT 4: SSA & SPORTEVENEMENTEN
SSA zal zich dit jaar focussen op het neerzetten van laagdrempelige en toegankelijke
sportevenementen. Deze evenementen zullen toegankelijk zijn voor zowel gebonden als
ongebonden studenten. Hiermee hopen wij meer studenten te kunnen bereiken en betrekken
binnen de studentensport wereld. Dit jaar hopen wij onze goed lopende evenementen te
consolideren en onze nog groeiende evenementen verder te kunnen ontwikkelen.
Gezien het feit dat het GNSK dit jaar in onze stad Amsterdam gehouden wordt. Streven wij er dit jaar
naar om het GNSK een succes te maken, voor de sporters om deel te nemen en ook op sportief
niveau. SSA ambieert hierom een grote afvaardiging aan sporters. Verder willen wij positief beeld
geven van SSA richting de deelnemers, het publiek en de stad Amsterdam. Dit hopen wij te bereiken
via intensieve communicatie met het GNSK bestuur, SSVs, OSSOs en het USC.

SPEERPUNT 5: SSA & SSV’S
Wij hopen naast een goede relatie tussen de SSA en de SSV’s. De SSV’s onderling met elkaar te
verbinden en zo samenwerking te stimuleren.
Om toegankelijker te worden voor haar verenigingen, wil SSA de contacten met de verenigingen
intensiveren. Dit doen wij door het doorzetten van de eerder ingezette lijnen rondom de
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SSAmenkomsten, het persoonlijk langs gaan bij verenigingen, het blijven verlenen van nuttige
diensten aan die verenigingen en de Projectplusavond en laagdrempelige contact apps. Hiermee
hopen we de SSVs betrokken te laten zijn bij de SSA, maar ook andersom de SSA betrokken bij de
SSVs.
Daarnaast wil SSA ook de diversiteit stimuleren binnen de SSVs, middels een sport-verbindt prijs.
Een prijs die tijdens het sportgala zal worden uitgereikt aan de SSV met het beste plan om de
onbereikte groep studenten bij hun vereniging te betrekken.
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