Sportraad Utrecht

Informatie over een bestuursjaar
bij de Sportraad

Hey jij!
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de Sportraad! In dit document vind je meer informatie
over wat de Sportraad doet, welke functies er zijn en wat er voor jou inzit. Check ook vooral
onze instagram accounts @team_utrecht en @sportraadutrecht en de website
www.sportraadutrecht.nl voor kijkjes achter de schermen en meer informatie! Mocht je nog
vragen hebben of gewoon eens willen weten wie er dit jaar in de Sportraad zitten, kom dan
vooral (digitaal) langs voor een kopje koffie! Stuur even een mailtje naar
secretaris@sportraadutrecht.nl om een tijd af te spreken.

Algemene informatie over de Sportraad
Als bestuurslid van de Sportraad zet jij je in voor de gehele Utrechtse studentensport. De
Sportraad vertegenwoordigt ruim 12.500 studentensporters die individueel of bij een van de
31 studentensportverenigingen sporten. Dit houdt in dat jij, als bestuurslid, de grootste
studentensport community van Nederland vertegenwoordigt!
De hoofdtaak van de Sportraad is belangenbehartiging. De Sportraad wil het beste voor de
Utrechtse studentensport bereiken en is een belangrijke schakel tussen de studentensporter
en bijvoorbeeld USS Mesa Cosa, de gemeente, de Hogeschool en de Universiteit.
Daarnaast biedt de Sportraad financiële ondersteuning aan de studentensportverenigingen
door middel van subsidieverstrekking.
Bovendien ondersteunt de Sportraad de besturen van de studentensportverenigingen zo
goed als mogelijk. Dit gebeurt door het organiseren van besturendagen, vergaderingen, het
voeren van gesprekken en bereikbaar zijn voor vragen.
De Sportraad wil de cohesie binnen de Utrechtse studentensporters vergroten, zodat
iedereen zich verbonden voelt met Team Utrecht. Als bestuurslid van de Sportraad werk je
hard aan de zichtbaarheid van Team Utrecht en aan het bijbehorende teamgevoel.
Buiten Utrecht is de Sportraad ook betrokken bij de andere sportkoepels van Studenten
Sport Nederland (SSN). Elke grote studentenstad in Nederland heeft een eigen sportraad,
waarmee jij als bestuurslid contact onderhoudt. Veel van dit contact verloopt via meetings
van SSN. Zij functioneren als koepel van alle sportraden en ondersteunen deze besturen.
Als bestuurslid van de Sportraad zal je veel op Sportcentrum Olympos aanwezig zijn, want
daar bevindt zich het kantoor van de Sportraad. Bijkomend voordeel is dat je als Sportraad
bestuurslid een gratis Olympas ontvangt. Hiermee kan je dus voor/na je kantoorbezoek
lekker gratis sporten.

Functies binnen het Sportraad bestuur
De Sportraad streeft er elk jaar naar om 6 functies te kunnen vervullen. Namelijk: Voorzitter,
Secretaris, Penningmeester, Vice-Voorzitter en twee Commissarissen Sport. Hieronder
staan de functies met de bijbehorende taken uitgewerkt.
-

Voorzitter:
De voorzitter is het uithangbord van het bestuur en het eerste aanspreekpunt. Als de
pers contact zoekt met de Sportraad, ben jij de aangewezen persoon. De voorzitter is
verantwoordelijk voor de voorbereiding en de leiding van de bestuurs- en
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beleidsvergaderingen, evenals de ALV en de overleggen met Olympos. Het is van
belang dat de voorzitter het overzicht behoudt door onder andere het speerpuntenen meerjarenplan te bewaken. Daarnaast is de voorzitter vooral bezig met het intern
functioneren van het Sportraad bestuur. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt voor
de problemen binnen je bestuur en deze probeer je uiteraard op te lossen!
Portefeuilles die hier onder andere bij horen zijn:
+ Het schrijven van het startdocument
+ Het onderhouden van de Externe Contacten, samen met de Vice-Voorzitter
+ Het contact onderhouden met Studentensport Nederland (SSN)
+ Samen met de secretaris de verantwoordelijkheid dragen voor de opvolging
van het volgende bestuur van de Sportraad Utrecht
-

Secretaris:
De secretaris is naast de voorzitter een aanspreekpunt voor externen met name met
betrekking tot de mail. Ook verstuurt de secretaris officiële uitnodigingen of kaarten
voor bijvoorbeeld de ALV of constitutieborrels. 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 en de alumni bestanden. Doordat de secretaris veel mails
binnenkrijgt en de notulen uitwerkt, heeft hij/zij een goed overzicht van wat er speelt
binnen de Sportraad.
Portefeuilles die hier onder andere bij horen zijn:
+ Het schrijven van de Team Utrecht nieuwsbrief
+ Het regelen van de zichtbaarheid van de Sportraad en de SSV’s, tijdens de
Open Dagen van de HU en UU
+ Samen met de voorzitter de verantwoordelijkheid dragen voor de opvolging
van het volgende bestuur van de Sportraad Utrecht

-

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 de Sportraad subsidies en het uitkeren van deze subsidies. Daarnaast
beoordeelt de penningmeester ook de subsidies van Olympos.
Portefeuilles die hier onder andere bij horen zijn:
+ Verantwoordelijk voor de subsidievoorwaarden
+ Het organiseren van de Gouden Voorzet samen met de Commissaris Sport

-

Vice-voorzitter:
De vice-voorzitter houdt zich voornamelijk bezig met de externe contacten,
sponsoring en belangenbehartiging. De vice-voorzitter heeft veel afspraken buiten de
deur en vertegenwoordigt de Sportraad richting onder andere de gemeente,
Hogeschool en Universiteit.
Portefeuilles die hier onder andere bij horen zijn:
+ Het onderhouden van de Externe Contacten, samen met de Voorzitter
+ De lobbygroep

-

Commissaris sport 1 en 2:
Voor de studentensportverenigingen is de commissaris sport hun belangrijkste
contact in de Sportraad. De commissaris sport organiseert voor de SSV’s
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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 hen een gezellige en leerzame dag met
elkaar oplevert. Wanneer een sportvereniging problemen of vragen heeft is de
commissaris sport voor hen de contactpersoon.
Portefeuilles die hier onder andere bij horen zijn:
+ Het organiseren van de Gouden Voorzet samen met de Penningmeester
+ Het organiseren van de UIT
+ Het organiseren van de Batavierenrace
+ Het organiseren van de Besturendagen voor de SSV’s
+ Het contact onderhouden met de partnerverenigingen

Portefeuille taken
Naast de taken behorende bij een functie zijn er ook verschillende portefeuille taken die
naast de functie worden uitgevoerd. Deze taken verdeel je onderling aan het begin van je
bestuursjaar. Hieronder een paar van de portefeuille taken, om een beeld te schetsen:
-

Social media:
Als Sportraad werken we veel op de achtergrond, waardoor veel leden van SSV’s
ons niet kennen. We proberen bekendheid te krijgen door het bijhouden van de
instagram, facebook en website. Daarnaast gebruiken we social media voor het
uitlichten van sportprestaties, evenementen en als een kijkje achter de schermen.

-

Sneakergala:

Elk jaar wordt het sneakergala georganiseerd: Het sportgala van de studentensport
in Utrecht. Hierbij horen onder andere de nominaties voor beste sporter en leukste
vereniging.
-

Internationalisering:

Afgelopen jaar zijn wij begonnen met het opstellen van een internationaliseringsplan.
Binnen deze portefeuille zet je de stappen die wij in ons jaar hebben gezet door en
hou je je bezig met het verder internationaliseren van de interne en externe
communicatie vanuit de Sportraad en werk je bijvoorbeeld samen met Buddygodutch
of ESN en de orientation days.

- Commissies en werkgroepen:
Binnen de Sportraad zijn er jaarlijks een aantal commissies en werkgroepen. Dit jaar
hebben wij bijvoorbeeld de Website commissie, WKZ commissie, Team Utrecht
commissie en de werkgroepen Interne Structuur en Statuten en HR. Binnen deze
portefeuille worden deze commissies en werkgroepen verdeeld onder de
bestuursleden die daar affiniteit mee hebben.

Wat biedt een bestuursjaar bij de Sportraad jou?
-

Je krijgt een bestuursbeurs, een vergoeding van Olympos en een Olympas.
Tijdens je bestuursjaar werk je nauw samen met de rest van je bestuur. Dit levert
naast een hoop gezelligheid ook goede samenwerking skills op.
Naast je eigen bestuur leer je ook veel andere besturen goed kennen tijdens
constitutieborrels, sportdagen, NSK’s of andere gezellige ontmoetingen.
Er is veel contact met externe partijen. Je verbreedt je kennis en netwerk enorm.
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-

Er is veel vrijheid in het invullen van je taken. Door onderling de taken goed te
verdelen, heeft iedereen een mooi takenpakket.
Als Sportraad bestuur streef je ernaar een keertje mee te trainen met alle
verenigingen. Dit is naast heel leuk, ook de perfecte manier om fit te blijven (naast de
biertjes)!
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Sollicitatieprocedure
Als je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij de Sportraad stuur dan je CV en
motivatiebrief naar:secretaris@sportraadutrecht.nl of voorzitter@sportraadutrecht.nl In je
motivatiebrief horen we ook graag welke (3) functies jij zou willen bekleden en waarom. Na
het inleveren van je sollicitatiebrief, zullen wij je uitnodigen voor een gesprek. Als wij alle
kandidaten gesproken hebben, zal bekend gemaakt worden of jij onderdeel bent van
Sportraad Utrecht 2021-2022.

Belangrijke data
-

1 mei is de deadline voor het insturen van je sollicitatiebrief en CV.
Sollicitatiegesprekken zullen (bij benadering) plaatsvinden tussen 2 en 15 mei.
Uiterlijk 1 juni zullen wij bekend maken wie het bestuur 2021-2022 zullen vormen.
18 juni wordt het bestuur bekend gemaakt op het Sneakergala.

6

