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Algemene uitleg over de Sportraad 
De Sportraad is de koepelorganisatie van de studentensport in Utrecht en wij behartigen de 

belangen van 30 studentensportverenigingen en individuele studenten sporters. Dit maakt 

dat wij in totaal ruim 12.500 studenten sporters vertegenwoordigen.  

Onze hoofdtaak is belangenbehartiging. Wij vormen een belangrijke schakel tussen de 

studenten sporters en onder andere USS Mesa Cosa, de gemeente Utrecht, de Hogeschool 

Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU). We zijn regelmatig in gesprek met deze 

partijen om het beste voor de Utrechtse studentensport te bereiken en naar 

samenwerkingen te zoeken. 

Een tweede taak van de Sportraad is de ondersteuning die wij de studentensport bieden 

door middel van subsidieverstrekking aan met name de studentensportverenigingen. Deze 

subsidies zijn erg belangrijk voor de verenigingen. Zij krijgen subsidies voor bijvoorbeeld 

trainingsmateriaal, deelname aan Nederlands Studenten Kampioenschappen, externe 

coaches, en nog veel meer. 

Ook ondersteunen wij de besturen van de studentensportverenigingen door middel van het 

organiseren van besturendagen, clustervergaderingen, kennismakings- en 

evaluatiegesprekken en fungeren wij als kennisbank voor de Utrechtse studentensporters.  

Daarnaast zetten wij ons in om de cohesie onder de Utrechtse studentensporters te 

vergroten, zodat zij zich verenigbaar voelen onder Team Utrecht, en zich verbonden voelen 

met de studentensport en de stad Utrecht. De Sportraad wil met de studentensport naar 

buiten toe een sterke en krachtige community uitstralen. Met behulp van merchandise en 

maatschappelijke projecten willen we bijdragen aan het teamgevoel van Team Utrecht. 

Het is volgens ons met name van belang dat de zichtbaarheid van Team Utrecht verbetert. 

Hiervoor is er een Team Utrecht muur op Olympos en hebben we een ambassadeur 

gevonden om het uit te dragen: Olympisch roeier Kaj Hendriks.  

Daarnaast kan Team Utrecht ook fungeren als sponsor. Met deze nieuwe subsidie is het 

mogelijk om je evenement door Team Utrecht te laten sponsoren! 

Verder is het nog goed om te weten dat elke grote studentenstad een Sportraad heeft, en 

landelijk is de Studenten Sport Nederland (SSN), de koepel van alle Sportraden.  

De Sportraad heeft haar kantoor op Sportcentrum Olympos, waar de deur openstaat voor 

studentensporters of verenigingen die bijvoorbeeld vragen hebben, een leuk initiatief voor de 

Utrechtse studentensport hebben of een commissie willen doen. 

Belangrijk om nog even te benoemen is dat de Sportraad en Olympos hele andere partijen 

zijn. Sportraad is er voor de hele studentensport waar Olympos puur de accommodatie is 

waar een deel van de studentensporters sport. De directeur van Olympos zit in het bestuur 

van Mesa Cosa, dit is de stichting boven de studentensport die de studentensport vanuit de 

UU en de HU faciliteert. 

  



Functieverdeling 
We zijn dit jaar met 6 bestuursleden: de voorzitter, secretaris, penningmeester, twee 

commissarissen sport en commissaris extern. Elke functie wordt besproken met de daarbij 

behorende vaste taken. Los van de vaste taken zijn er ook aanvullende taken die onder de 

bestuursleden worden verdeeld. 

Voorzitter 
De voorzitter is het uithangbord van het bestuur en is het eerste aanspreekpunt. De 

voorzitter is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de leiding van de bestuurs- en 

beleidsvergaderingen, evenals de ALV en de overleggen met Olympos. Het is van belang dat 

de voorzitter het overzicht behoudt door onder andere het speerpunten- en meerjarenplan te 

bewaken. De laatste maar zeer belangrijke taak van de voorzitter is dat hij of zij 

verantwoordelijk is voor de belangenbehartiging voor de studentensporters bij externe 

partijen zoals de Universiteit, Hogeschool, stichting USP en de gemeente. De voorzitter heeft 

veel afspraken buiten de deur. 

Secretaris 

De secretaris is naast de voorzitter een aanspreekpunt voor externen met name via de mail. 

Ook verstuurt de secretaris officiële uitnodigingen of kaarten voor bijvoorbeeld de ALV of 

constitutieborrel. Daarnaast notuleert de secretaris tijdens vergaderingen, externe 

overleggen (bijvoorbeeld met Olympos) en tijdens de ALV. De administratie is ook een taak 

die onder de secretaris valt, denk hierbij aan ledenadministratie. Ook is de secretaris 

verantwoordelijk voor het alumnibeleid. 

Penningmeester 

De penningmeester is natuurlijk verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de 

Sportraad. Dit houdt onder andere in: het maken van de begroting, het beoordelen van 

subsidies en het uitkeren van subsidies en declaraties. Dit gaat niet alleen over de subsidies 

van de Sportraad zelf, maar ook de Olympos-gerelateerde subsidies. Effectief ben je dus 

bezig met alle gelden van de Utrechtse studentensport naar de SSV’s! 

Commissarissen Sport 
Aankomend jaar zijn er twee commissarissen sport. Voor de studentensportverenigingen is 

de commissaris sport het eerste aanspreekpunt van de Sportraad. De commissaris sport 

organiseert voor de SSV’s kennismakingsgesprekken, evaluatie vergaderingen en besturen-

dagen. Dit zijn contactmomenten voor de verenigingen met de Sportraad, maar ook vaak 

met andere verenigingen. Een besturendag houdt in dat je workshops regelt voor de 

besturen en een sportieve activiteit, wat het een gezellige en leerzame dag met elkaar 

maakt. Wanneer een sportvereniging problemen of vragen heeft is de commissaris sport het 

eerste aanspreekpunt. Daarnaast stelt de commissaris sport ook een jaarlijkse enquête op 

over hoe de besturen hun bestuursjaar en dat van de Sportraad hebben ervaren. 

Commissaris Extern 
De commissaris extern houdt zich bezig met onder andere sponsoring, belangenbehartiging 

en de promotie van Team Utrecht. Daarnaast houdt de commissaris extern zich bezig met de 

USP student council, het beleidskader en de Team Utrecht merchandise. De verdere 

uitvoerende taken zijn te vergelijken met die van een vice-voorzitter.  



Portefeuille taken 
Er zijn verschillende aanvullende taken, portefeuille taken genoemd, die naast de standaard 

taken worden uitgevoerd. Aan het begin van het jaar kun je met het bestuur deze taken 

verdelen. Iedere taak heeft een eerste verantwoordelijke maar daarnaast ook een buddy. 

Diegene ondersteunt de verantwoordelijke in zijn of haar taak en springt in waar nodig. 

Hieronder een overzicht van de portefeuille taken: 

Beleidskader 
Afgelopen maart zijn de bestuursbeurzen herverdeeld voor de komende drie studiejaren. 

SSV’s hebben er gemiddeld iets meer gekregen, wat natuurlijk heel fijn is, maar kleine 

verenigingen krijgen op dit moment nog niets. Het komende jaar kan onder andere 

nagedacht worden over hoe de bestuursbeurzen nog beter verdeeld kunnen worden. 

Daarnaast is het goed om SSV’s te wijzen op de deadline van 1 mei voor het aanvragen van 

bijvoorbeeld een lustrumbeurs en te zorgen dat de voorwaarden voor bestuursbeurzen 

voldoende duidelijk zijn voor SSV’s, zodat ze niet onverwachts uitgesloten worden. 

Olympos 2.0 
Afgelopen jaar hebben de Universiteit en de Hogeschool een ambitiedocument 

gepresenteerd aan de gemeente. Hierin staat hun visie over het Science Park, en hoe deze 

er over 10 jaar uit zou moeten zien. Hierin zie je dat Olympos waarschijnliljk gaat 

verplaatsen naar het begin van het Science Park. 

Afgelopen jaren is er een veldenplan gemaakt waarin de vraag voor meer velden van betere 

kwaliteit zichtbaar is. Als Sportraad proberen we dit plan ook naar de gemeente door te 

zetten, zodat het er straks ook echt zal komen. Het contact met de gemeente is daarom erg 

van belang, net als het contact met de Universiteit, de Hogeschool en het USP. We hebben 

hiervoor ook een werkgroep die je zult ondersteunen met dit takenpakket. 

Sportaccommodaties 
De Sportraad zet zich ook in voor sportaccommodaties van goede kwaliteit. Zo zijn we in 

gesprek met verenigingen die problemen hebben met de sportvelden, omdat ze niet meer 

aan de kwaliteitseisen voldoen.  

Ook bij problemen als die met het roeiwater is de Sportraad betrokken. Hierbij proberen we 

de roeiverenigingen te ondersteunen waar we kunnen en waar nodig is. 

Individuele sporters 
De Sportraad zorgt dat ook de belangen van de individuele sporters - sporters die wel een 

Olympas hebben, maar niet bij een SSV sporten - behartigt worden en dat de individuele 

sporters ons ook weten te vinden. Wij zoeken dan ook naar een adviseur voor de individuele 

studentensporters die het bestuur een aantal keer per jaar adviseert over hetgeen speelt 

onder de individuele sporters. 

Aspirant SSV’s 
Als Sportraad zetten we ons ook in om nieuwe sportverenigingen te werven of te 

ondersteunen bij het oprichten ervan. Samen met Olympos hebben we een beleid voor 

nieuwe verenigingen opgesteld.  



Social Media 
Natuurlijk is de Sportraad ook actief op sociale media. Zo kun je ons volgen op facebook en 

Instagram. Op de Sportraad facebook houden we onze leden zoveel mogelijk op de hoogte 

van wat wij doen. Op de Team Utrecht facebook proberen we vooral de 

studentensportverenigingen in het zonnetje te zetten. Daarnaast hebben we een LinkedIn 

pagina. Elk kwartaal versturen we de nieuwsbrief waarin we leden op de hoogte houden van 

belangrijke gebeurtenissen. 

Gouden Voorzet 
Jaarlijks mogen de SSV’s een idee pitchen om een plan voor hun vereniging te presenteren, 

waarvoor zij de gesponsorde 2000 euro kunnen gebruiken. Er dient een pitch moment en 

een uitreiking georganiseerd te worden, voor de komende 2 jaar, tot en met 2021, is er nog 

een contract met het USP voor hun sponsoring van €1000. Daarnaast leggen wij zelf ook 

€1000 bij. Je zal dus rondom het sneakergala veel met het USP zitten om voorstellen van 

SSV’s te beoordelen, wat stiekem best leuk is! 

USP student council 
De Sportraad neemt zitting in de USP student council. Met deze raad is er eens in de paar 

maanden een overleg over de ontwikkelingen op het Utrecht Science Park. Het is belangrijk 

dat de stem van de sport hierin wordt vertegenwoordigd. 

Bestuursopvolging 
Deze taak houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het zoeken naar een nieuw bestuur en 

het inwerken van het nieuwe bestuur. Taken die hierbij horen zijn: een plan van aanpak voor 

werving van een nieuw bestuur, het organiseren van de informatieavonden, het voeren van 

sollicitatiegesprekken en het plannen van een inwerkweekend. 

UIT 
Elk jaar organiseert de Sportraad de sportmarkt. Hierop kunnen alle 

studentensportverenigingen met een kraampje hun vereniging vertegenwoordigen. 

Daarnaast lopen wij met Team Utrecht mee met de UIT-parade en organiseren we het 

sportfeest tijdens de UIT. Door het jaar heen heb je hier veel contact over met het UIT  

bestuur. 

Studenten sportgala 
Elk jaar mogen wij als Sportraad het studenten sportgala van Utrecht organiseren, ook wel 

beter bekend als het Sneakergala. Dit evenement geldt als afsluiter van een mooi jaar, en als 

begin voor vele KB’s. Ook worden er verschillende prijzen uitgereikt voor de prestaties van 

de studentensporters, want knapste studenten sporter van Utrecht worden, wie wil dat nou 

niet? 

  



Extra’s, wat krijg je ervoor terug? 
• Je leert nieuwe mensen kennen waar je een jaar lang intensief mee samenwerkt, dat 

moeten wel vrienden voor het leven worden! Ook doe je natuurlijk veel nieuwe 

contacten op. 

• Elk jaar is er de mogelijkheid om met alle verenigingen een keertje mee te sporten, 

waardoor je dus een kijkje neemt in de hele studenten sportwereld. Niet alleen heel 

leuk, maar geeft ook nog eens de mogelijkheid om je bestuursjaar fitter te worden 

dan je al was, dat kun je bij veel besturen niet zeggen! 

• Daarnaast word je natuurlijk voor heel veel dingen uitgenodigd zoals 

constitutieborrels, feesten, sportdagen, biercantussen, NSK’s en uitjes met de andere 

Sportraden in Nederland. Dit levert je een heleboel leuke uitjes in heel Nederland op, 

waardoor je ook veel nieuwe mensen leert kennen! 

• Je hebt veel contact met externe partijen, van de gemeente tot de Universiteit, van 

sponsoren tot workshopgevers. Kortom: je verbreedt je kennis enorm en je doet echt 

mee met het “grotere spelletje”. Je vergroot je netwerk enorm. 

• Je krijgt een bestuursvergoeding en een Olympas. 

• Veel vrijheid in het invullen van je taken: natuurlijk zijn er kerntaken waar het 

bestuur zich aan moet houden, maar je bent vrij in het bedenken en invullen van de 

extra’s en hoe je die onderling verdeelt. 

 

Sollicitatieprocedure 
• 1 mei is de deadline van het insturen van je CV en sollicitatiebrief naar 

secretaris@sportraadutrecht.nl. Geef hierin aan welke 3 functies je het liefste wil 

uitoefenen. 

• Sollicitatiegesprekken zijn 10 april tot 20 mei. Naar aanleiding van je sollicitatiebrief 

zullen we in overleg een gesprek met je inplannen ergens in deze periode. 

Belangrijke data 
• 1 mei    Deadline insturen sollicitatiebrief 

• 10 april tot 20 mei  Sollicitatiegesprekken 

• 13 juni   Kenningsmakingsavond nieuw bestuur en begin inwerkperiode 

• 14-16 juni  GNSK 

• 27 juli    Sneakergala 

• 4-6 juli   Inwerkweekend 

• 13 - 14 aug  UIT 

Overig 
Heb je interesse in het doen van een bestuursjaar, neem dan contact op met 
secretaris@sportraadutrecht.nl. Like ook onze Facebook om op de hoogte te blijven van wat 
wij doen: www.facebook.com/sportraad.utrecht of neem een kijkje op onze website 
www.sportraadutrecht.nl. 
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