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Visie SSA

Totstandkoming
Dit document is tot stand gekomen na een samenwerking van de MJBP commissie 2020-2021
bestaande uit oud-bestuursleden en RvA leden (Melin, Anne, Nina & Kimberly) en bestuursleden (Tom
& Mirabelle) van SSA11. Als input voor dit plan is er een vragenlijst uitgezet onder de amsterdamse
studenten sporter, SSV (oud)bestuursleden en (oud) SSA bestuursleden.
Hieruit is gebleken dat de Amsterdamse studenten sporter lid wordt van een SSV voor het sociale
aspect, om fit te blijven, en voor liefde uit de sport. SSA haar doel is dan ook om dit te ondersteunen en
te zorgen dat dit toegankelijk blijft. Zij doet dit door bestuurders van SSVs te ondersteunen,
laagdrempelige evenementen te organiseren om te sporten en deelname van grote evenementen zoals
het GNSK en de Batavieren race te organiseren. Zij is een belangenbehartiger voor de Amsterdamse
studenten sporter.

Thema 1: SSA als stabiele en energieke organisatie
Doel 1: Stabiel Bestuur
Doel 2: Overdracht
Doel 3: Professionaliteit & Transparantie

Thema 1: SSA als stabiele en energieke organisatie
1.1: Een stabiel bestuur
Achtergrond:
Om te zorgen dat SSA een stabiele en energieke organisatie blijft, is een pro-actief en betrokken bestuur nodig. Vanwege maatschappelijke
ontwikkelingen neemt in het algemeen het animo voor een bestuursjaar af. Om SSA haar goede services aan te bieden aan de SSV’s en studenten
sporters in Amsterdam zal SSA focussen op het ontwikkelen van een structuur die zorgt voor een goed en stabiel bestuur. Dit bestuur wordt
ondersteund door een stabiele Raad van Advies.
Verwezenlijking:
Een stabiel bestuur bestaat minstens uit 6 leden. Met mogelijk de functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter,
commissaris sport, commissaris PR (de functies kunnen variëren aan de hand van wat studenten sport in Amsterdam nodig heeft).
SSA streeft er naar om een divers bestuur (in de breedste zin) te verwezenlijken om zo alle studenten sporters het beste te representeren.
Er is een nieuw systeem van bestuur werving voor een vaste aanwas van bestuursleden.
Samenwerkingen met gerelateerde opleidingen voor de aanwas van nieuwe bestuursleden en het te exploreren.
Het bestuursjaar zo in te richten van om aantrekkelijker te zijn voor oud SSv bestuursleden en nieuwe studenten.
Duidelijker in kaart brengen van wat er te halen is als bestuurs- en RvA lid.

Thema 1: SSA als stabiele en energieke organisatie
1.2: De overdracht
Achtergrond:
Bij ieder bestuur is het wenselijk dat zo min mogelijk informatie verloren gaat ten gevolge van de bestuurswissel. Bij SSA komt daar een extra
uitdaging bovenop: namelijk het feit dat nieuwe bestuursleden vaak niet eerder in contact zijn geweest met SSA en daardoor beperkte kennis over
SSA hebben. Daarom willen wij benadrukken dat er genoeg tijd en energie gestoken moet worden in de bestuursoverdracht.
Verwezenlijking:
Dit kan door het gebruiken en telkens updaten van uitgebreide overdrachtsdocumenten en nieuwe (kandidaats)bestuursleden zo vroeg
mogelijk betrekken bij vergaderingen, evenementen en andere bestuurstaken, ook voor de bestuurswissel.
Aandacht en tijd te investeren in de eerste twee maanden van een startend bestuur. Dit door de RvA, oud bestuursleden en ook eventuele
externe experts en trainingen.
Het werken naar andere vormen van overdracht, en zich hier te laten begeleiden door of te leren van externe partijen, hoe dit beter ingericht
kan worden. Ook hier ligt een taak voor de RvA.
Het hele jaar door echt proactief SSA in een goed daglicht bij SSVs (door mee te trainen etc, bij SSamenkomsten etc). Zodat meerdere
mensen al op de hoogte zijn van taken van SSA zodat het de voorkennis van SSA wordt vergroot.

Thema 1: SSA als stabiele en energieke organisatie
1.3: Professionaliteit en transparantie
Achtergrond:
In MJBP 2010-2014 werd gestreefd naar een professionele en eenduidige organisatie van SSA. Dit streven zal worden doorgezet. Zodat SSV’s en
de Amsterdamse studenten sporter precies weten waar ze aan toe zijn als ze horen van SSA, ook wel volledige transparantie
Verwezenlijking:
Duidelijke transparantie o.a. wat betreft het toekennen en afwijzen van subsidies en welke processen hieraan ten grondslag liggen. Dit wordt
ondersteund met duidelijke handleidingen voor bestuurders van SSV’s. Daarnaast ook dat de website openbaar en informatie vindbaar is.
Toegankelijkheid voor niet-Nederlandse studenten, invoering van Engels op website en andere kanalen.
Bekwaamheid van nieuwe bestuursleden en de mogelijkheid bieden tijdens het bestuur om deze bekwaamheid (verder) te ontwikkelen.
Professioneel handelen van SSA bestuurders:
Goede organisatie van SSAmenkomsten.
Zaken zoals contracten, contactgegevens, bankzaken en documenten op orde
Professioneel handelen ten opzichte van partners zoals die in de businessclub

Thema 2: SSA als informerend en verbindend orgaan
Doel 1: Informeren
Doel 2: Samenbrengen
Doel 3: Financiële steun
Doel 4: Evenementen
Doel 5: Educatie en Commissies

Thema 2: SSA als informerend en verbindend orgaan
2.1: Informeren
Achtergrond:
SSA heeft veel positieve reacties gekregen op het organiseren van SSAmenkomsten zowel als feedback op samenkomsten zelf als ook als uitkomst
van een rondgestuurde enquête bij het opstellen van dit 5-jaren plan. Besturen van ssv’s waarderen zowel de inhoud van de trainingen als ook het
sociale aspect. Daarom zien wij graag SSA als informerend orgaan, zodat studentensport besturen alsmede individuele sporters trainingen kunnen
krijgen over bestuurs-vaardigheden en over sport-gerelateerde thema’s. In onze ogen heeft SSA een goede uitgangspositie om dit te organiseren.
Daarnaast zou SSA zich moeten positioneren als startpunt voor een beginnend studenten sporter met alle informatie over de SSVs en andere sport
mogelijkheden voor een studenten sporter in Amsterdam.
Verwezenlijking:
Creëren van een een belangrijke positie voor de amsterdamse studenten sporter op het gebied voor informatie rondom studentensport in
Amsterdam.
Organiseren van SSAmenkomsten waarbij de wensen van de ssv-besturen meegenomen kunnen worden in het kiezen van het thema en/of
spreker. Eventueel een samenwerking met SSN en het USC, aangezien USC werknemers ook veel kennis en ervaring kunnen delen,
eventueel in de vorm van trainingen voor SSV bestuurders.
Trainingen te organiseren die ook toegankelijk te maken voor individuele sporters.

Thema 2: SSA als informerend en verbindend orgaan
2.2: Het samenbrengen

Achtergrond:
Uit de laatste SSAmenkomst blijken de ssv-besturen het te waarderen wanneer SSA trainingen/workshops organiseert, zodat besturen elkaar
onderling beter leren kennen en bijvoorbeeld ervaringen kunnen delen of bij elkaar kunnen meetrainen.
Verwezenlijking:
Als SSA de SSAmenkomsten blijft organiseren en er een verplichtende deelname aan vast zet, zullen de ssv-besturen met elkaar in contact
blijven komen. Hier kunnen dan mooie contacten uit ontstaan.
Het organiseren van nieuwe evenementen waar bestuuders van SSVs in contact met elkaar gebracht kunnen worden (bijvoorbeeld SSA
bbq, SSA borrel, SSA sportevenementen voor besturen of verenigingen, de club van de maand).
Met verenigingen voor oa. hockey zou eventueel een burgercontract opgesteld kunnen worden, om ook met deze sporten een link te krijgen.
Zodat SSA echt een spil in het web kan worden wat betreft alle mogelijkheden voor de studentensporter.

Thema 2: SSA als informerend en verbindend orgaan
2.3: Financiële steun vanuit SSA voor ssv’s.
Achtergrond:
SSA ondersteunt ssv’s ook financieel door middel van verschillende subsidies. Het is belangrijk dat deze ondersteuning aanwezig blijft maar ook
relevant blijft. SSA zal daarom de komende jaren kritisch kijken naar haar eigen subsidies en onderzoeken of de subsidies de juiste steun blijven
geven. Daarbij is goed contact tussen SSA en het USC belangrijk.
Verwezenlijking:
Er moeten duidelijke richtlijnen worden opgesteld vanuit SSA naar het USC omtrent financiën. Er moet intensief samengewerkt worden met
het USC omtrent een stabiele financiering van de studentensport. Om het contact tussen SSA en het USC stabiel te houden, is dit een van
de belangrijkste punten van de jaarlijkse overdracht. Daarnaast moet er in samenwerkingen met het USC gekeken worden naar alternatieve
manieren van ondersteuning van studentensportverenigingen.
Onder de noemer van transparantie is het belangrijk dat de informatie naar ssv’s duidelijk gecommuniceerd wordt zodat besturen weten hoe
ze een subsidie kunnen aanvragen en welke voorwaarden er gelden.
Hierbij zal het SSA bestuur en de penningmeester specifiek ondersteuning krijgen vanuit de RvA in de vorm van de KasCommissie.

Thema 2: SSA als informerend en verbindend orgaan
2.4: Evenementen
Achtergrond:
SSA haar doel is samenbrengen in het algemeen van ssvs/studentensporters en doet dit dmv evenementen (bata, gnsk, futsaltoernooi, klauterrun,
gala, SSAmenkomsten, Strava challenge en andere initiatieven). Zo heeft de SSA heeft ieder jaar een afvaardiging naar het GNSK en de Bata, wat
deels voor een ‘team Amsterdam’ gevoel zorgde. Daarnaast zijn de initiatieven zoals het futsaltoernooi en de klauterrun evenementen die ook door
SSA georganiseerd worden goed voor een leuk laagdrempelig evenement voor de Amsterdamse sportieve studenten.
Verwezenlijking:
Ieder jaar een duidelijk doel voor ogen stellen wat voor afvaardiging naar het GNSK en de Bata gewenst is: een team van hoog niveau, een
groot laagdrempelig team. Door het doel binnen het bestuur duidelijk te hebben kan er ook efficiënter naartoe gewerkt worden.
Openstaan voor initiatieven zoals bijvoorbeeld de triathlon pas, inventariseren welke ssv’s interesse hebben om iets nieuws op te zetten.
SSA kan hierbij ondersteunen (letterlijk de groep bij elkaar brengen, vergaderingen voorzitten als meerdere ssv’s willen samenwerken). Op
een dergelijke manier komt het karakter van SSA duidelijk naar boven: in principe het ondersteunen en samenbrengen van ssv’s en
studentensporters door initiatieven te ondersteunen en te structureren waar nodig.

Thema 2: SSA als informerend en verbindend orgaan
2.5: Educatie en commissiewerk
Achtergrond:
SSA als overkoepelende organisatie kan mooie kansen creëren voor verschillende studenten om kwaliteiten te leren in de vorm van commissie werk
waar ze met mensen van dezelfde of andere opleiding samen kunnen werken in verschillende projecten of evenementen. SSA fungeert hierbij ook
als ‘opleidingsinstituut’. Ook voor andere evenementen of situaties zou SSA een onderwijs rol kunnen aannemen door bijvoorbeeld een evenement
te laten regelen door studenten. Het zou de band tussen SSA en de UvA/HvA/VU ten goede kunnen komen. Tevens zou het extra mogelijkheden
kunnen bieden in termen van evenement grootte en organisatie, en extra expertise op te halen in de vorm van verschillende studenten van
verschillende opleidingen.
Verwezenlijking:
Contact met verschillende opleidingen en hierbij aangeven open te staan voor een commissie/studenten-opdracht zoals de organisatie van
een evenement.
Het oprichten en begeleiden van verschillende commissies. Op deze manier kan SSA eventueel wat uitvoerend werk onder plaatsen in
commissies, of extra expertise aan boord halen bij verschillende projecten of evenementen.

Thema 3: SSA als representatie van studentenstad Amsterdam
Doel 1: Team Amsterdam ( een Amsterdamse OSSO)
Doel 2: OSSO’s
Doel 3: SSN
Doel 4: Belangenbehartiger
Doel 5: Derde Partijen

Thema 3: SSA als representatie van studentenstad Amsterdam
3.1: Team Amsterdam (een Amsterdamse OSSO)
Achtergrond:
Uit de enquête en uit reacties van de SSAmenkomst en het USC blijkt dat het gewenst is dat er 1 OSSO in Amsterdam komt. Dit omdat het voor
duidelijkheid en eenduidigheid zorgt voor de studenten sporters in Amsterdam. Zoals de SSVs leden hebben van verschillende onderwijsinstanties in
Amsterdam is het daarom ook logisch dat de OSSO al hun leden vertegenwoordigd.

Verwezenlijking:
Een samenwerking met de SSVU om de fusie te exploreren en te realiseren.
In de tussentijd vooral veel samenwerken bij het organiseren van verschillende evenementen.
Te leren van de eerdere fusie om te kijken hoe deze keer de fusie over langere tijd succesvol te laten verlopen
Het creëren van team amsterdam voor landelijke toernooien zoals het GNSK of de Batavierenrace.

Thema 3: SSA als representatie van studentenstad Amsterdam
3.2: Communicatie en samenwerking met andere OSSO’s
Achtergrond:
Representatie van Amsterdam als studentenstad naar andere steden toe is een belangrijke taak van SSA. Het organiseren van uitwisseling van
kennis met ander OSSO’s.
Verwezenlijking:
Warme contacten onderhouden met verschillende OSSOs. Er wordt contact opgezocht met andere OSSOs omtrent het runnen van de
OSSO en zo samen te werken en van elkaar te leren.
Direct contact kan handig zijn om inspiratie op te doen omtrent zaken van eigen SSV’s, SSN, Sportcentrum of andere partners /
betrokkenen.
Verenigingen onder SSA en andere steden met elkaar in contact brengen.

Thema 3: SSA als representatie van studentenstad Amsterdam
3.3: Samenwerking met SSN
Achtergrond:
SSA is een partner van Stichting Studentensport Nederland (SSN). SSN representeert de studenten sporters voor heel Nederland. In samenwerking
met andere OSSOs wordt dit gerealiseerd. SSA ondersteund SSN door middel van een financiële bijdrage, daardoor betekent betrokkenheid ook dat
SSA een kritisch en ondersteunende partij is en is aanwezigheid bij SSN evenementen essentieel om als SSA haar stem te laten horen.

Verwezenlijking:
Aanwezigheid en actieve participatie op SSN evenementen en workshops
Warme contacten onderhouden met het SSN bestuur zodat er korte lijnen bestaan voor kennisdeling. SSN is er om SSA te ondersteunen
dus SSA zorgt ervoor dat zij als stichting hier gebruik van maakt.
Goede voorbereiding van AV van SSN en een kritische houding ten opzichte van SSN haar beleid.
Gebruik maken van de wederkerige partnership dat tussen SSN en haar OSSOs bestaat.

Thema 3: SSA als representatie van studentenstad Amsterdam
3.4: Belangenbehartiger
Achtergrond:
SSA is als OSSO de belangenbehartiger voor de Amsterdamsche studenten sporter. SSA zal daarom optreden waar nodig als belangenbehartiger
en zorgt dat deze de juiste contacten heeft binnen de verschillende onderwijsinstellingen maar ook (topsport Amsterdam.
Verwezenlijking:
Een warm netwerk binnen sport Amsterdam denk aan bijvoorbeeld de gemeente maar ook andere burger verenigingen.
Een warm netwerk binnen de verschillende onderwijsinstellingen waar de studenten sporter aan studeert.
Opkomen voor de belangen van de studenten sporter binnen deze organisaties.
Het benadrukken van het belang van sport tijdens de studententijd bij verschillende belangrijke organisaties.

Thema 3: SSA als representatie van studentenstad Amsterdam
3.5: Partnerschappen met derde partijen
Achtergrond:
Partnerschappen met derde partijen geven voordelen. Zoals bijvoorbeeld het regelen van bestuurskleding voor een lagere prijs. Of een fantastische
korting op het boekhoudsysteem. Vanzelfsprekend zal SSA deze partnerschappen willen onderhouden en uit te breiden.
Verwezenlijking:
Gezonde en consistente interactie met derde partijen
Het aantrekken van nieuwe partijen met interessante aanbieden voor studenten sporters maar ook vooral voor SSV bestuurders.
Bewust worden van de ‘service’ die SSA kan bieden aan de derde partij (en wat niet).

