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Voorwoord  
 

Elk jaar wil het Dagelijks Bestuur weer vooruitgang boeken en SWU Thymos een stukje verbeteren. In de 

afgelopen jaren hebben er steeds kleine veranderingen plaats gevonden en is er veel bereikt. Echter, er zijn 

nog afspraken die mondeling van bestuur op bestuur worden doorgegeven of nageleefd worden omdat het 

altijd al zo is geweest. Voor de continuïteit van een sportstichting met een wisselend bestuur is het daarom 

belangrijk dat veel afspraken worden vastgelegd. Regels en afspraken vormen de basis van de organisatie wat 

noodzakelijk is voordat er vooruitgang geboekt kan worden. Dit jaar zal de basis worden verstevigd en 

uitgebreid zodat wat er al is, niet verloren zal gaan in de toekomst. De naam van dit beleidsplan is dan ook 

‘Core Stability’. Net zoals bij sporten moet de ‘core’ goed onderhouden worden om verder te kunnen komen in 

een sport. Dit beleidsplan staat in het teken van het onderhouden en versterken van de ‘core’ van SWU Thymos. 

Dit zal gedaan worden door middel van het verscherpen van ongeschreven regels en het vastleggen van 

mondelinge afspraken. Dit wordt gedaan zodat de continuïteit blijft bestaan en de komende jaren gewerkt kan 

worden aan de vooruitgang van SWU Thymos.    

 

Namens het Dagelijkse bestuur van SWU Thymos 2017-2018, 

 

Esther Veldhuizen     Els huizing 

Voorzitter      Secretaris/Vicevoorzitter 
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Samenvatting 
 

Het beleidsplan ‘Core Stability’ staat in het teken van het vastleggen van gangbare procedures 
en ongeschreven regels, zodat zowel het DB als de sporters die met SWU Thymos te maken 

hebben weten waar ze aan toe zijn. Dit jaar zal er met oog op de continuring van het algemeen 

beleid veel worden vastgelegd in protocollen en reglementen. Er zullen algemene voorwaarden 
geschreven worden voor deelnemers aan evenementen. Daarnaast zal er in verband met de 

strengere regelgeving wat betreft privacy gekeken worden wat SWU Thymos wel en niet aan 
gegevens kan bewaren.   

Op het gebied van internationalisering wordt er een stuk aan de beleidsvisie toegevoegd over 

welke bestanden wanneer vertaald gaan worden en wanneer het eventueel mogelijk is om een 
internationaal bestuurslid aan te nemen. Dit jaar gaan de Thymos reglementen en het 

informatieboekje voor ssv’s vertaald worden. Deze bestanden worden als eerste in het Engels 
opgesteld in verband met het belang voor ssv-besturen waarin steeds meer internationale 

studenten plaats nemen.  
Voor studentensportverenigingen gaat SWU Thymos inzetten op meer contact tussen het DB en 

de ssv besturen en de ssv besturen onderling. Er komt een tweede afspraak in het jaar tussen 

het ssv bestuur en de secretaris van SWU Thymos, er worden denktanksessies georganiseerd en 
er komt een gezamenlijke Dropbox/Drive waarop alle belangrijke bestanden te vinden zijn en 

ssv’s onderling informatie kunnen uitwisselen. Wat betreft het vastleggen van afspraken met en 
rond ssv’s komt er een protocol voor de oprichting van een ssv en de eerste drie jaren dat ze 

onder Thymos vallen. Daarnaast worden de dingen die van een ssv verwacht worden en wat daar 

vanuit SWU Thymos en het SCB tegenover staat opgeschreven, zodat alle partijen weten wat ze 
aan elkaar hebben. Verder zullen in 2018 de onderhandelingen met betrekking tot de FOS van 

ssv besturen weer plaatsvinden.  
In 2017 is er begonnen met het opnieuw ondertekenen van contracten met de erkende 

verenigingen, in deze contracten is vastgesteld dat de verenigingen 10% korting op hun 

lidmaatschap voor studentleden moeten aanbieden. In 2018 zullen de laatste contracten 
ondertekend worden en wordt er gekeken hoe de banden tussen SWU Thymos en de erkende 

verenigingen verbeterd kan worden.  
De ongebonden sporters maken vooral gebruik van de lessen en cursussen van het sportcentrum. 

De belangen van de ongebonden sporters willen nog wel eens op de achtergrond verdwijnen 
tussen alle ssv’s. Daarom is het belangrijk dat SWU Thymos hun belangen in het oog houd bij 

afwezigheid van een recreantenraad. SWU Thymos bied de ongebonden sporters de TIC’s en 

evenementen. Bij de TIC’s gaat er gekeken worden of het mogelijk is om de TIC rondes anders 
in te delen waardoor de tijd efficiënter gebruikt kan worden. Daarnaast vormen mensen die geen 

sportrechten hebben maar toch deelnemen aan de TIC’s een probleem, in 2018 zullen teams 
waarbij niet alle leden sportrechten hebben uit de competitie gehaald worden. Een van de druk 

bezochte TIC’s is die van knotsbal, alleen gaan de knotsen snel kapot en zorgen ze voor veel 

werk voor het DB. Er gaat daarom een plan gemaakt worden wat er gedaan gaat worden met de 
knotsen, er wordt gekeken naar knotsen van een andere leverancier.  

Om een goed aanbod aan evenementen te houden worden de vaste evenementen als de BotS 
en sports night weer georganiseerd. er zijn een aantal populaire experiences die elk jaar terug 

komen en ook in 2018 weer op het programma staan, zoals de gliding en ice skating experience. 
Op het gebied van lezingen zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om lezingen te geven 

aan de hand van lessen of cursussen die op het sportcentrum worden aangeboden. Op de 

universiteit staat 2018 in het teken van het 100 jarig bestaan. De Healtweek van SWU Thymos 
wordt opgenomen in het festiviteiten programma en het GNSK komt naar Wageningen. Tijdens 

het GNSK zal het DB het GNSK bestuur helpen als vrijwilliger en in de voorbereiding met kleine 
dingen mocht dat nodig zijn.  

Wat betreft de promotie zal er in 2018 gewerkt worden aan een website waarop mensen zich 

kunnen aanmelden voor de TIC’s, LinkedIn zal meer gebruikt worden als platform om een netwerk 
te onderhouden en er zal een filmpje gemaakt worden waarin alle ssv’s worden gepromoot.  

Op het gebied van de financiën wordt er een plan gemaakt voor de reserveringen, SWU Thymos 
heeft veel reserveringen die geen duidelijke bestemming hebben, maar wel de algemene reserve 

beïnvloeden. Daarnaast wordt er gekeken of, vanwege het groeiend aantal studenten, de subsidie 

van de WUR uitgebreid kan worden voor SWU Thymos. Omdat de financiën van groot belang zijn 



‘Core Stability’ - Beleidsplan 2018 - SWU Thymos 

 

7 

 

gaat er in 2018 gekeken worden of de financiële controle vergroot kan worden. Er zal gekeken 
worden of een accountant de boekhouding kan gaan controleren en de taken van de kcc zullen 

worden uitgebreid.   
Het SCB en de universiteit vormen de grootste partners van SWU Thymos daarom zal geprobeerd 

worden de goede samenwerking voort te zetten. Daarnaast zijn de SSN en andere sportraden 

belangrijke organisaties binnen de studentensport, door ons samen hard te maken voor de 
studentensport kunnen in heel Nederland studenten gebruik maken van sportfaciliteiten en 

meedoen aan mooie studentenwedstrijden.  
Het vinden van een nieuw bestuur is van groot belang voor SWU Thymos. Om mensen 

enthousiast te maken voor een bestuursjaar zal het DB langs tijdens colleges van derdejaars 
vakken. Ook kan het van belang zijn dat alle communicatie stijlen in het bestuur aanwezig zijn, 

daarom zal er een communicatie test worden afgenomen bij de sollicitanten en wordt er gekeken 

of ze de Engelse taal voldoende meester zijn. Tijdens de overdracht van de bestuurstaken zullen 
de eerste en laatste werkzaamheden per functie samen uitgevoerd worden, zodat het nieuwe 

bestuur weet wat het moet doen als ze aan hun bestuursjaar beginnen. Daar komt bij dat het de 
rol van het oud DB is om in de eerste maanden het nieuwe bestuur te ondersteunen.  

De overige Thymos bezigheden waar in 2018 op gefocust gaat worden zijn; het organiseren van 

een vrijwilligers BBQ, het verkopen en uitlenen van materiaal en helpen tijdens de organisatie 
van de Veleuweloop om de studententak weer te vergroten.  
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Actiepunten 2018 
 

Actiepunten Hoofdstuk 3 ‘Continuering algemeen beleid’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

3.A VRZ Periodiek een evaluatie plannen van de 
uitgevoerde actiepunten in dit beleidsplan. 

Zo weet het gehele DB wat er al 
uitgevoerd is en wat er nog moet 

gebeuren. 

Elke maand een bijeenkomst 
plannen om ervoor te zorgen dat 

ieder DB-lid zijn/haar taken van 
dit beleidsplan uitvoert. 

Langlopend 

3.B DB De continuïteit van Thymos waarborgen.  Zo blijft SWU Thymos vernieuwen, maar 

wordt er voor gewaakt dat dingen niet te 
snel veranderen.   

Aan de beleidsvisie een stuk over 

internationalisering toevoegen 
en de beleidsvisie verstrekken 

aan het nieuwe DB.  

Mei/juni 

3.C DB Drie keer per jaar het beleid doornemen met 

het SCB 

Zo wordt het beleid besproken en 

afgestemd met het SCB.  

In Januari, April en Augustus een 

meeting met het SCB plannen. 

Langlopend 

3.D DB Contracten/afspraken vastleggen en 

digitaliseren.  

Zo ontstaat er een overzicht van alle 

afspraken die gemaakt worden en is 

terug te vinden waar de afspraken 
vandaan komen.   

Per functie belangrijke mails 

archiveren en een lijst maken 

met contracten/afspraken.  

Langlopend 

3.E SEC Samen met het SCB duidelijke regels maken 
over eerstejaars afgestudeerden en PHD 

studenten en deze vastleggen in de 

reglementen. 

Hier is op dit moment veel 
onduidelijkheid over. Zo weten de 

sporters en ssv’s waar ze aan toe zijn.  

Met het SCB overleggen en 
regels opstellen voor eerstejaars 

afgestudeerden en PHD 

studenten. Deze regels ook op de 
website zetten. 

April  

3.F DB Per functie een lijst maken van belangrijke 
bestanden en deze opnemen in de 

draaiboeken.  

Zo kan het nieuwe DB snel vinden waar 
bestanden staan en zien ze geen 

belangrijke documenten over het hoofd.   

Een lijst maken en deze 
toevoegen aan de draaiboeken. 

Juni 

3.G DB Kantoorwerkzaamheden laten doorlopen in de 

zomer, hierbij gaat het voornamelijk over het 

beantwoorden van mail en het bijhouden van 
de financiën.  

Zo worden mails regelmatig beantwoord 

en komt dit niet bij het SCB terecht. 

Per vakantieweek is er een DB lid 

verantwoordelijk voor de mail.  

Juli/augustus 
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Actiepunten Hoofdstuk 4 ‘Communicatie en Professionalisering’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

4.3 ‘Communicatie extern’ 

4.3 A PUB Aanwezigheidsbordje SWU Thymos ophangen 
bij de balie van het SCB.  

Zo weten alle studentensporters die op de 
Bongerd komen of iemand aanwezig is op 

het kantoor van SWU Thymos. 

Bij de balie van de Bongerd een 
bordje ophangen. 

Februari 

4.3.B VRZ Afstemmen wat intern en extern 

gecommuniceerd wordt.  

Zo is er geen onduidelijkheid binnen het 

bestuur wat er met welke partijen 

gecommuniceerd mag worden.  

Met het DB afspraken maken 

over wat intern en wat externe 

informatie is. 

Januari/ 

september 

4.4  ‘Representatie’ 

4.4 A PUB Het actieplan op het gebied van promotie over 
de bewustwording van SWU Thymos bij 

studenten verbeteren en uitvoeren. 

Zo kan het DB beter uitdragen wat SWU 
Thymos is en wat het DB dagelijks doet. 

Het actieplan evalueren, waar 
nodig verbeteren en de punten 

uitvoeren.  

Langlopend 

4.4 B DB Bij grote evenementen zorgen dat deelnemers 
een tastbare herinnering van SWU Thymos 

meekrijgen.  

Zodat mensen vaker herinnerd worden 
aan SWU Thymos. 

Pennen en ander 
promotiemateriaal verspreiden 

bij deze evenementen.  

Langlopend  

4.5 ‘Vindbaarheid kantoor SWU Thymos’    

4.5 A PUB Via promotiemiddelen de locatie van het 

kantoor van SWU Thymos onder de aandacht 
brengen. 

Als meer mensen weten waar het kantoor 

van SWU Thymos is, komen meer mensen 
langs om input te leveren aan SWU 

Thymos. 

Op meerde locaties een 

algemene poster ophangen met 
de openingstijden en locatie van 

het kantoor erop, dit ook op de 
narrowcasting laten zien. Tijdens 

en na de (winter) AID.   

Februari/ 

september 

4.7 ‘Archivering’ 

4.7 A DB Bijhouden document jaaroverzicht statistieken. Met deze statistieken kan SWU Thymos 

onder andere de promotie beter 

uitvoeren. 

Elke keer als er statistieken 

binnenkomen deze aan het 

document toevoegen. 

Langlopend 

4.7 B DB Alle informatie digitaliseren en centraliseren. 

Standaard structuur maken in het archiveren, 
dubbele en niet langer relevante bestanden 

weggooien.  

Zo wordt er structureel gearchiveerd en 

staan er geen dubbele mappen op de 
algemene w-schijf.  

Tijdens de archiveer dag alles 

structureren en kijken wat er nog 
relevant is, de rest van de 

bestanden weggooien.  

Januari/Mei 
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Actiepunten Hoofdstuk 4 ‘Communicatie en Professionalisering’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

4.7 C PUB Archiveren van grote documenten, die veel 
ruimte innemen, op externe harde schijf. 

Zo kunnen grote documenten niet 
kwijtraken en raakt de algemene w-schijf 

niet te snel vol. 

Posters en andere grote 
bestanden op een externe schijf 

zetten. 

Langlopend 

4.8 ‘Wetgeving’ 

4.8 A PUB Uitzoeken wat de regelgeving rond 

auteursrechten en het gebruik van foto’s is.  

Deze regelgeving is onduidelijk en op dit 

moment besteden we er weinig aandacht 
aan, ook al zou het wel moeten.  

Uitzoeken of hierin ook 

cursussen beschikbaar zijn van 
de WUR.  

Januari 

4.9 ‘Internationalisering’ 

4.9 A SP1/ 
SP2 

Regelmatig samen met IxESN, ISOW of S&I een 
experience organiseren voor internationale 

studenten. 

Zo worden internationale studenten meer 
betrokken bij SWU Thymos.  

Vragen of IxESN en/of ISOW 
mee willen helpen evenementen 

te organiseren, bijvoorbeeld de 

Ice Skating experience en de 
Olympics.  

Langlopend 

4.9 B SEC Beleidsplan in het Nederlands en Engelse 
samenvatting schrijven.  

Zo kunnen toekomstige Engelstalige 
bestuursleden het beleid van SWU 

Thymos ook lezen.  

Het beleidsplan in het 
Nederlands schrijven en het 

daarna vertalen naar het Engels. 

Langlopend 

4.9 C SEC De reglementen en het informatie boekje voor 

ssv’s vertalen naar het Engels. 

Zo kunnen internationale studenten 

(bestuursleden) onze reglementen ook 

lezen. 

De reglementen vertalen, maar 

de Nederlandse versie blijft 

leidend mochten er 
onduidelijkheden zijn.  

April 
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Actiepunten Hoofdstuk 5 ‘Studentensportverenigingen’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

5.2 ‘Relaties tussen SWU Thymos en ssv-besturen’ 

5.2 A SEC Standaard formulier maken voor ssv-besturen 
tijdens de lunch met algemene informatie, 

bestuurssamenstelling en de punten waar ze 

aan willen werken. Deze informatie 
overzichtelijk opslaan.  

Zo is het DB op de hoogte van de 
problemen van de ssv’s en kan het DB de 

ssv’s helpen de problemen op te lossen. 

Daarnaast heeft het DB de 
contactgegevens van de ssv’s indien 

nodig.  

Voordat de ssv’s komen lunchen 
een mail sturen met het formulier 

en het ingevulde formulier 

tijdens de lunch bespreken.  

September-
december 

5.2 B SEC Afspraak met alle ssv’s in de tweede helft van 

het collegejaar inplannen.  

Zo wordt er ook in de tweede helft van 

het jaar met alle ssv’s gesproken en kan 
er terug gekomen worden op de 

problemen en bestuursdoelen die in het 

eerste helft van het jaar genoemd zijn. 

De ssv’s worden uitgenodigd om 

een keer koffie te komen drinken 
waarbij de problemen besproken 

kunnen worden.  

Maart-mei 

5.2 C DB Organiseren van denktanksessies voor ssv’s 

over voor hen relevante onderwerpen.  

Ssv’s lopen vaak tegen dezelfde 

problemen aan en lossen ze op een 
andere manier op. Daardoor zouden ssv’s 

veel van elkaar kunnen leren.  

Kijken tegen welke problemen 

meerdere ssv’s aanlopen en een 
avond organiseren waar deze 

problemen besproken kunnen 

worden.  

langlopend 

5.2 D SEC Dropbox/drive aanmaken voor de ssv’s. Zo is er een centrale plek waar ssv’s 

relevante informatie kunnen vinden en 
delen. 

Vragen aan ssv’s welk medium ze 

gebruiken en daar een map 
aanmaken en alle ssv’s toegang 

verlenen.  

Maart 

5.2 E SEC  Ssv’s stimuleren om draaiboeken gaan 

hanteren.  

Zo lopen bestuursleden niet elk jaar 

tegen dezelfde problemen aan en worden 

er geen terugkomende vragen aan het 
SCB en SWU Thymos gesteld.  

Inventariseren welke ssv’s 

draaiboeken gebruiken en als ze 

ze niet hebben, de standaard 
opzet van draaiboeken naar die 

ssv’s sturen.  

langlopend 

5.2 F SEC Ssv’s input laten leveren voor het beleidsplan.  Zo hebben ssv’s inspraak in het beleid 

van SWU Thymos en is het DB op de 

hoogte van wat er voor de ssv’s van 
belang is.  

Een mail sturen naar alle ssv’s 

met de vraag of zij nog dingen 

hebben waar we in ons beleid 
rekening mee moeten nemen.  

Oktober 
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Actiepunten Hoofdstuk 5 ‘Studentensportverenigingen’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

5.2 H DB Ssv’s vaker informeel benaderen en kennis laten 
maken met elkaar.  

Zodat er een vriendschappelijke sfeer 
ontstaat, waarin iedereen zich vrij voelt 

te vragen en delen.  

Een besturentoernooi 
organiseren voor de ssv 

besturen. Daarnaast de ssv’s 

uitnodigen voor de  
nieuwjaarsborrel en vrijwilligers 

BBQ.  

Langlopend  

5.3 ‘Betrokkenheid ssv’s bij SWU Thymos’ 

5.3 A VRZ Ssv’s actief vragen of ze problemen hebben die 

ze aan het AB willen voorleggen. 

Zo kunnen ssv’s van elkaar leren tijdens 

de AB-vergaderingen. Op deze manier 
weet het DB en de ssv-besturen wat er 

speelt bij de verenigingen. 

Voor de AB-vergaderingen alle 

ssv-besturen vragen of er 
problemen zijn en of ze deze 

willen voorleggen op de AB- 
vergaderingen. 

Langlopend 

5.4 ‘Ondersteuning’ 

5.4 A SEC Protocol maken voor de oprichting van nieuwe 
ssv’s en de eerste drie jaar dat ze onder SWU 

Thymos vallen. 

Er zijn geen richtlijnen voor het oprichten 
van een nieuwe ssv. Zowel ssv’s in 

oprichting als het DB weet niet precies 
wat de regels zijn.  

Een protocol maken met welke 
stappen moeten worden gezet 

voor het oprichten van een 
nieuwe ssv, door zowel de 

nieuwe ssv als SWU Thymos. 

Maart  

5.4 C SEC Een lijst opstellen met: voorwaarden om een 
ssv te zijn onder SWU Thymos en verplichtingen 

van SWU Thymos aan ssv’s. Daarnaast de 
belangrijkste punten in de reglementen 

vastleggen.  

Zo is het duidelijk wat er verwacht wordt 
van ssv’s vanuit SWU Thymos. Daarnaast 

staan de rechten van een ssv ook vast.  

Een bestand maken met alle 
voorwaarden  en 

reglementswijzigingen en die 
tijdens een AB-vergadering laten 

goedkeuren.  

Februari 

5.4 D SEC Aan het begin van het college jaar een mail 
sturen naar de ssv’s over het mogelijk vervallen 

van trainingen ivm Thymos evenementen. 

Ssv’s willen zo vroeg mogelijk weten 
wanneer er mogelijk trainingen uitvallen 

zodat ze er rekening mee kunnen 
houden. Vanuit het SCB krijgen ze dit pas 

laat te horen.   

De data van onze evenementen 
meesturen met het eerste mailtje 

van het jaar aan de ssv’s.  

September  

5.4 E DB De communicatie tussen ssv’s en het SCB 
proberen te verbeteren.   

De communicatie tussen de ssv’s en het 
SCB verloopt niet altijd optimaal.  

Proberen te bewerkstelligen dat 
het SCB eens per periode een 

nieuwsmail naar de ssv’s stuurt.  

Langlopend 
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Actiepunten Hoofdstuk 5 ‘Studentensportverenigingen’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

5.4 F SEC Samen met het SCB kijken naar de verdeling 
van zaalruimten en trainingsuren tussen ssv’s.  

Er is een ruimte tekort en dit wordt alleen 
maar erger als de schemercolleges 

ingevoerd worden. Om een scheve 

verhouding tussen de trainingsuren van 
de ssv’s te voorkomen. 

Bij de verdeling van de 
trainingsuren en docentenuren 

over de ssv’s van het SCB zijn en 

daarvoor op een rijtje hebben 
welke verenigingen het hardst 

extra ruimte nodig hebben.  

Januari 
 

5.4 G SEC Met ssv’s en SCB de trainingsmogelijkheden 

bekijken met het nieuwe collegerooster. 

Zo blijven de ssv’s betrokken in dit proces 

en wordt dit niet voor hen besloten en 
kunnen alle sporters minimaal een keer 

per week blijven trainen bij hun ssv. 

Een overleg plannen met het SCB 

en voorzitters van de ssv’s. 

Langlopend 

5.6 ‘FOS’ 

5.6 A VRZ Ssv’s op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen omtrent FOS. 

Het is voor ssv-besturen ook belangrijk 

om te weten of ze FOS krijgen en hoeveel 

dit is. 

Contact houden met de 

studentenraad omtrent FOS. 

Deze informatie delen met de 

ssv’s. 

Langlopend 

5.6 B VRZ Onderhandelen over FOS voor de ssv’s.  Dit jaar wordt de FOS voor verenigingen 

opnieuw verdeeld.  

Inventariseren hoeveel tijd de 

besturen kwijt zijn aan hun 

bestuurstaken en welke 

verenigingen het meeste recht 

hebben op FOS.  

Maart 
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Actiepunten Hoofdstuk 6 ‘Erkende verenigingen’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

6.1 ‘Algemeen’ 

6.1 A PUB Zorgen voor voldoende promotiemateriaal van 
erkende verenigingen. 

Zodat het duidelijk is dat ook de sporten 
waarvoor geen ssv bestaat in 

Wageningen beoefend kunnen worden.  

Een folder maken met informatie 
over alle erkende verenigingen. 

Februari 

6.1 B VRZ/ 
SEC 

Eens per jaar afspreken met erkende 
verenigingen. 

Zo blijft het contact goed en kan er waar 
mogelijk samengewerkt worden. 

Erkende verenigingen vragen om 
kennis te komen maken. 

September 

6.1 C VRZ/ 
PEN 

Ondertekenen laatste contracten met erkende 
verengingen.  

Zo staat er officieel vast wat beide 
partijen aan elkaar hebben. 

De laatste verenigingen 
benaderen en de contracten 

ondertekenen.   

Januari 

 

Actiepunten Hoofdstuk 7 ‘Ongebonden sporter’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

7.2 ‘ReacreantenRaad’ 

7.2 A DB Hardmaken voor voldoende faciliteiten voor de 
ongebonden sporters op het sportcentrum.  

De faciliteiten zijn soms erg beperkt en 
veel mensen gaan sporten in andere 

sportcentra. 

Blijven lobbyen voor een 
uitbreiding van o.a. de fitness. 

Langlopend 

7.2 B DB Het SCB aansporen om de cursussen optimaal 

te laten gebruiken. 

Omdat sporters zich niet op tijd 

uitschrijven zijn veel cursussen/lessen of 

te vol of te leeg.  

Tijdens SCB-Thymos overleg 

deze problemen aankaarten. 

Maart 

7.2 C SEC Inventariseren hoeveel ongebonden sporters er 

zijn.  

Dan is duidelijk hoe groot deze groep is 

en kunnen deze belangen ook worden 
behartigd. 

Het aantal sportrechthouders 

min het aantal sportrechthouders 
bij ssv’s. Dit is een schating.  

Januari 

7.3 ‘Thymos Interne Competities’ 

7.3 A SP1/ 
SP2 

Actief promoten individueel inschrijfsysteem. Zo kunnen ook studenten meedoen met 
de TIC’s die geen mensen kennen die 

mee willen doen. 

Actief promoten voor het 
individuele inschrijfsysteem. 

Langlopend 

7.3 B SP1/SP

2 

Mogelijkheden om volleybal TIC te organiseren 

onderzoeken.  

WaHo heeft een ledenstop en hierdoor 

kunnen recreanten toch blijven 

volleyballen.  

Kijken of dit in het TIC rooster 

past voor periode 3 en 4.  

September  



‘Core Stability’ - Beleidsplan 2018 - SWU Thymos 

 

15 

 

Actiepunten Hoofdstuk 7 ‘Ongebonden sporter’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

7.3 C SP1/SP
2 

Kijken naar andere indeling TIC periodes. Er zijn per jaar drie TIC periodes, 
waarvan de tweede in periode 3 en 4 heel 

kort is en de derde ronde in periode 5 en 
6 veel langer.  

De planning voor de TIC rondes 
bekijken en als het mogelijk 

aanpassen, zodat alle periodes 
ongeveer even lang worden.  

Februari 

7.3 D SP1/SP
2 

Knotsbalplan maken.  De knotsen zijn een hoge kostenpost 
voor SWU Thymos en de reparatie van de 

knotsen zorgt voor veel werk.  

De opties bekijken of andere 
knotsen een betere kwaliteit 

leveren. 

Februari 

7.3 E SP1/SP
2 

Reglementen van TIC’s up to date houden op 
de site en een Engels versie maken.  

Zo weten de sporters aan welke 
voorwaarden ze moeten voldoen. 

De site controleren en de Engelse 
reglementen op de site zetten.  

Januari 

 

Actiepunten Hoofdstuk 8 ‘Evenementen’ 

 Wie  Wat Waarom Hoe Wanneer 

8.2 ‘Evenementen’ 

8.2 A SP1/SP

2 

Reglementen deelname van evenementen 

aanscherpen en algemene voorwaarden 
schrijven. 

Er is nu onduidelijkheid over wie er mee 

mogen doen aan de Thymos 
evenementen. 

Reglementen aanpassen en 

doorstemmen in de AB- 
vergadering. Algemene 

voorwaarden opstellen en deze 

laten controleren door CvA en 
iemand van de universiteit.  

Januari/februari 

8.2 B DB Smileypaal gebruiken voor de evaluatie van 
evenementen waar mensen zich niet hoeven in 

te schrijven.  

Zo kan er snel gepeild worden wat 
mensen van een evenement vonden. 

De smileypaal meenemen en 
samen met Wendy 

programmeren.  

Langlopend 

8.2 C VRZ Contact leggen met de organisatie van 100 jaar 

WUR. 

Zo kunnen goedlopende evenementen 

gekoppeld worden aan 100 jaar WUR en 

is het bereik groter. 

Overleggen met het contact 

persoon van 100 jaar WUR en 

kijken naar mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld de Healthweek. 

Januari 

8.2 D DB Lezingen voor 2018 inplannen en sprekers 
benaderen. 

Zo worden de lezingen structureel 
gepland. 

Met het SCB ruimtes reserveren 
en sprekers benaderen. 

Januari 

8.2 E SP1/SP

2 

Onderzoeken van de mogelijkheid om lezingen 

te organiseren gerelateerd aan de cursussen die 
het SCB aanbiedt. 

Zo kunnen mensen die interesse hebben 

in deze cursussen ook de achtergrond 
leren.  

Cursussen uitzoeken waarbij een 

aansluitende lezing gegeven kan 
worden, dit proberen en kijken of 

Maart 
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Actiepunten Hoofdstuk 8 ‘Evenementen’ 

 Wie  Wat Waarom Hoe Wanneer 

dit door de sporters gewaardeerd 
wordt.  

8.3 ‘Commissies en vrijwilligers’ 

8.3 A SP1/SP
2 

Vrijwilligersshirts regelen voor grote 
evenementen. 

Zo is het duidelijk aan wie er wat 
gevraagd kan worden. 

Geschikte shirts zoeken en die 
laten bedrukken.  

Januari 

8.5 ‘GNSK’ 

8.5 A DB Ondersteunen van het GNSK- bestuur. Zo kan het evenement goed verlopen en 
wordt Wageningen op de kaart gezet als 

een sportieve stad. 

Plaats nemen in het RvB van het 
GNSK. Aanwezig zijn en helpen 

met het evenement ook met het 
nieuwe DB. 

Langlopend 

 

Actiepunten Hoofdstuk 9 ‘Promotie’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

9.2  ‘Website’    

9.2 A PUB Website up to date houden. Zo is de informatie voor iedereen 

beschikbaar.  

Regelmatig checken of de 

informatie op de site van SWU 
Thymos nog klopt.  

Langlopend 

9.2 B SP1/SP2 Zorgen dat de inschrijvingen voor de TIC via 

de SCB site verlopen.  

Het duurt al heel lang en het inschrijven 

voor alleen de TIC’s gaat nu nog via een 
aparte site.  

Regelmatig met Annemieke 

momenten inplannen om 
gezamenlijk naar de site te kijken.  

Langlopend 

9.3 ‘Sociale media’ 

9.3 A PUB Altijd #wurlife #swuthymos gebruiken bij 
posts op sociale media.  

Zodat alle posts van allerlei partijen in 
één klik bij elkaar kunnen worden 

bekeken.  

Bij elke post op sociale media deze 
woorden toevoegen.  

Langlopend 

9.3 B PUB Uitzoeken hoe goed de promotie via facebook 
werkt.  

Zo kunnen de mogelijkheden onderzocht 
worden om betaalde facebook berichten 

te promoten. 

In evaluaties een vraag toevoegen 
hoe mensen afwisten van het 

evenement. 

Langlopend 

9.3 C PUB Statistieken van promotie bijhouden via 

Facebook. 

Zo weten we hoeveel mensen bereikt 

worden. 

Op Facebook de statistieken 

verzamelen en opslaan in een 

document. 

Langlopend 
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Actiepunten Hoofdstuk 9 ‘Promotie’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

9.3 D PUB Elke week een andere ssv op onze facebook 
promoten.  

Zo zorgen we voor meer promotie voor 
de ssv’s.  

Een leuke post op facebook zetten 
als we bijvoorbeeld meetrainen, 

ook ssv’s vragen of ze dingen 

hebben die ze via ons willen delen. 
De pagina’s van ssv’s volgen.  

Langlopend 

9.3 E PUB Grote evenementen delen op LinkedIn, 
connectie maken met organisaties binnen de 

studentensport.  

Zo kunnen bedrijven of potentiële 
partners op de hoogte blijven van de 

bezigheden van SWU Thymos. 

Als er een evenement 
georganiseerd wordt, dit op 

LinkedIn zetten. 

Langlopend 

9.3 G PUB Vlog maken van een ‘dag als bestuur van SWU 

Thymos’ en deze gebruiken voor de 

bestuurswerving.  

Zo kunnen we laten zien wat we de hele 

dag doen en de vindbaarheid van het 

kantoor vergroten. 

Een vlog maken en die op social 

media delen.  

 

Februari/ 

september 

9.4 ‘Promotiematerialen’ 

9.4 A PUB Posterkasten (gang) regelen voor de nieuwe 

verenigingen. 

Zo kunnen de ssv’s laten zien wat ze doen 

en zichzelf promoten. 

Samen met Herman in overleg met 

Annemieke meer posterkasten 

ophangen in de gang naast de 

sporthallen.  

Maart 

9.4 B PUB Nieuwe promotiematerialen uitzoeken.  Een nieuw promotiemateriaal zorgt weer 

voor nieuwe aandacht voor SWU 

Thymos.  

Verschillende ideeën de revue laten 

passeren en kijken welke optie het 

beste is.  

Mei  

9.4 C PUB Ssv filmpje maken. De ssv’s kunnen dan in een filmpje 

gepromoot worden. 

Een externe partij hiervoor inhuren 

en een goed plan uitschrijven. 

Langlopend 

9.5 ‘Rondleidingen en voorlichtingsdagen’   

9.5 A VRZ Zorgen voor gunstigere tijden tijdens de Open 

Dagen voor rondleidingen.  

Nu viel de rondleiding tijdens twee 

informatierondes en daarom waren er 
weinig geïnteresseerden. 

Dit aankaarten bij de organisatie 

van de Open Dag. 

Januari 

9.7 ‘AID’   

9.7 A PUB Verzinnen van een leuke gadget voor de 

infomarkt van de AID. 

Om zo SWU Thymos meer onder de 

aandacht te brengen bij de nieuwe 

studenten met iets opvallends. 

Uitzoeken wat bijv. bidons kosten 

of andere ideeën bedenken.  

Mei/juni 
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Actiepunten Hoofdstuk 9 ‘Promotie’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

9.7 B VRZ Lobbyen voor meer ruimte voor ssv’s bij de 

Campus Games. 

Zo kunnen ssv’s zich ook tijdens de 

Campus Games presenteren. 

Met het AID bestuur in overleg 

gaan.  

Maart/april  

9.8 ‘Externe publiciteit’  

9.8 A PUB Aankondigingen van evenementen naar 

Spread the WURd, Resource en andere media 
van de WUR sturen. 

Een groter bereik van de evenementen 

van SWU Thymos creëren.  

De kalender van SWU Thymos 

opsturen naar Spread The WURd 
en de Recource. 

Langlopend 

 

Actiepunten Hoofdstuk 10 ‘Financiën’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

      

10.3 ‘Eigen vermogen’ 

10.3 A PEN Reserveringen afbouwen. Er zit onnodig veel geld in de 

reserveringen.  

Een plan maken om de 

reserveringen af te bouwen.  

Januari 

10.4 ‘Financiële controle’ 

10.4 A PEN Financiën laten controleren door een externe 

partij. 

Het DB is verantwoordelijk. Onze financiën met de controle 

van de financiën van het SCB 

mee sturen. 

Februari/ 

augustus 

10.4 B PEN Kcc de boekhouding inhoudelijk laten 

controleren voor het uitslaan van de 

penningmeester. 

Op deze manier is de penningmeester 

verantwoordelijk voor zijn eigen 

boekhouding. 

Voor de zomer de boekhouding 

laten controleren. 

Juni  

10.4 C VRZ Als vice-penningmeester meer inzicht in 

financiën krijgen. 

Zo kunnen de betalingen gedaan worden 

op het moment dat de penningmeester 

afwezig is. 

Af en toe meedraaien met de 

penningmeester.  

Langdurig 

10.5 ‘Bijdrage WUR’ 
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Actiepunten Hoofdstuk 10 ‘Financiën’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

      

10.5 A VRZ/PEN In samenwerking met WUR op zoek gaan naar 

een structurele oplossing voor de subsidie 

voor SWU Thymos in verband met de 

groeiende studentenaantallen. 

Als de studentensport in Wageningen 

groeit heeft SWU Thymos meer subsidie 

nodig, hier moet een systeem voor 

komen. 

Bij de universiteit aankaarten of 

dit probleem een structurele 

oplossing kan krijgen. 

Langlopend 

10.5 B PEN Begroting opstellen voor het hele jaar wat 

betreft de overige evenementen. 

Zo weet SP1/SP2 hoeveel geld er 

beschikbaar is voor hun evenementen. 

Bekijken wat er uitgegeven is en 

wat er nog beschikbaar is. 

December 

10.6 ‘Subsidieregelingen’ 

10.6 A VRZ/PEN Regeling bedrukking WUR-logo verder 

uitwerking in samenwerking met WUR. 

Niet alle verenigingen mogen van hun 

bonden het logo van de WUR op hun 

wedstrijdkleding.  

Met de WUR hierover om tafel 

om te kijken wat er verbeterd 

kan worden. 

Langlopend 

10.6 B PEN  Plan schrijven voor kledingsubsidie.   Zo kunnen alle ssv’s aanspraak maken op 

het voor hen gereserveerde geld. 

Kleding plan schrijven en dit 

aanpassen in de reglementen. 

Januari 

10.6 C PEN Plan maken om twee keer per jaar 

materiaalaanvraag te doen of een 

verdeelsleutel voor het geld te maken.  

Zo ontstaat er geen scheve verdeling 

tussen ssv’s wat betreft er aangeschaft 

wordt en wordt de post niet steeds 

overschreden. 

Een plan opstellen en een 

verdeelsleutel maken.  

Januari  

10.8 ‘Verzekeringen’  

10.8 A PEN Mogelijkheid tot een verzekering van  

bestuursaansprakelijkheid onderzoeken. 

In het geval van financiële tekorten is het 

DB niet aansprakelijk. 

Verzekering uitzoeken en 

afsluiten.  

Februari 

10.9 ‘Sponsorbeleid’ 

10.9 A VRZ Nieuwe sponsorcommissieleden zoeken.  Zodat de commissie kan blijven bestaan 

en kan beginnen met bedrijven 
benaderen.  

Actief promoten en rondvragen 

voor interesse.  

Januari 

10.9 B PEN Het potje sportbudget WUR herzien zodat er 

meer uit kan worden gebruikt.  

Wanneer dit potje niet verkleint, dreigt 

de universiteit de subsidie stop te zetten.  

Nadenken hoe we dit kunnen 

veranderen.  

Januari  
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Actiepunten Hoofdstuk 11 ‘Partners’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

11.2 ‘Sports Centre de Bongerd’ 

11.2 A SEC Samen met het SCB gaan zitten en de enquête 

opstellen die het SCB en SWU Thymos onder 
de studenten gaan houden.  

Zo kan SWU Thymos ook de studenten 

vragen wat ze willen weten.  

Vragen doorsturen naar het SCB 

en zorgen dat deze vragen in de 
enquête terecht komen.  

Januari 

11.3 ‘SSN’ 

11.3 A VRZ/SEC Een kritische houding aannemen ten opzichte 
van de SSN.  

Zo neemt de SSN geen beslissingen waar 
SWU Thymos het niet mee eens is en 

wordt de Wageningse studentensport 
goed vertegenwoordigd.  

Agenda en bijlages van SSN 
vergaderingen doorspreken. 

Actief deelnemen aan AV 
vergaderingen.  

Langlopend 

 

Actiepunten Hoofdstuk 12 ‘Nieuwe Bestuursleden’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

12.2 ‘Sollicitaties’ 

12.2 A VRZ De sollicitanten goed op elkaar matchen, er 

proberen voor te zorgen dat alle 
communicatie stijlen in het bestuur aanwezig 

zijn.   

Zodat er eventueel een bestuur kan 

worden gekozen dat zo volledig mogelijk 
is qua eigenschappen.  

Communicatietest uitzoeken en 

toevoegen aan de sollicitatie.  

Maart 

12.3 ‘Inwerken’ 

12.3 A DB Richtlijnen opstellen van de inwerkprocedure. Zo zijn de taken van het oud DB volledig 

omschreven.  

Richtlijnen schrijven en deze 

controleren. 

Maart 

12.3 B VRZ Samen met opvolger vergaderingen 
voorbereiden en naar de laatste SSN 

vergadering en het laatste SCB-Thymos 
overleg gaan.  

Zo weet de nieuwe voorzitter hoe 
vergaderingen voorbereid dienen te 

worden en wat er bij de SSN en het SCB 
speelt.  

Samen met opvolger gaan zitten 
en deze meenemen naar de 

relevante vergaderingen.  

Juni 

12.3 C SEC Samen met nieuwe secretaris de laatste 
nieuwsmail voor de vakantie en eerste 

nieuwsmail na de vakantie versturen.  

Zo weet de nieuwe secretaris hoe het 
programma werkt en kan de eerste 

nieuwsmail van het nieuwe jaar op tijd 

verstuurd worden.  

Samen de nieuwsmail maken.  Juni en 
september 
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12.3 D PEN Programma Exact doornemen en facturen 

betalen met opvolger.  

Zo kent de nieuwe penningmeester de 

beginselen van zijn taak voor hij begint. 

Samen afschriften in exact 

invoeren en betalingen 

verwerken.  

Juni 

12.3 E PUB De nieuwe com pub een cursus indesign en 

photoshop laten doen en samen een poster 
voor een evenement maken.  

Kost veel tijd om deze programma’s 

onder de knie te krijgen en zo weet de 
nieuwe com pub wat die na de 

zomervakantie moet doen.  

Een cursus aanbieden en samen 

een poster maken.  

Juni 

12.3 F SP1/SP2 Samen met opvolgers een evenementen 

organiseren waarbij de opvolgers ook tijdens 

het evenement aanwezig zijn.  

Zo krijgen zij meer inzicht in het 

organiseren van evenementen. 

Laatste experience en eerste 

experience samen organiseren 

en aanwezig zijn tijdens deze 
evenementen.  

Juni en 

september 

12.3 G DB/SEC Jaarverslag, draaiboeken, beleidsplan, 
beleidsvisie en lijst met belangrijke bestanden 

aan nieuw DB verstrekken.  

Zo kunnen zij van te voren zich al inlezen 
in de gang van zaken binnen SWU 

Thymos. 

Hard-copy en via de mail deze 
bestanden overhandigen.  

Mei/juni 

12.3 H DB Per functie de relevante afspraken doornemen 
met het nieuwe DB. 

Zo is het nieuwe DB op de hoogte van 
afspraken die gemaakt zijn.   

Tijdens het inwerken deze 
afspraken apart doornemen. 

Mei/juni 

12.3 I VRZ Zorgen dat het nieuwe DB een 
communicatietraining inplant voordat ze 

beginnen met het bestuursjaar.  

Zo verloopt de communicatie goed en 
wordt het nieuwe DB geholpen met 

opstarten. 

Communicatietrainingen 
opzoeken die betaalbaar zijn. 

Juni 

12.3 J DB Zorgen dat het nieuwe DB aanwezig is bij een 

vergadering voor de vakantie en het oud DB 

na de vakantie een keer mee vergaderd.  

Zo weet het nieuwe DB hoe een DB 

vergadering er uit ziet en kunnen er 

vragen gesteld worden over de verdeling 
van de zwevende taken. 

Nieuwe DB heeft nog geen 

inzicht in wanneer welke taken 

een piek moment hebben. 

Juni en 

september 

12.3 K SP1/SP2/ 
PUB 

Plan maken wanneer en hoe alles gepromoot 
wordt.  

Zo is het duidelijk wanneer evenementen 
gepromoot moeten worden. 

Aan het begin van het jaar bij 
elkaar gaan zitten en richtlijnen 

opstellen. 

september 

 

Actiepunten Hoofdstuk 13 ‘Overige Thymos bezigheden’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

13.2 ‘Topsport’  

13.2 A DB Topsporters verdelen onder DB’ers en elkaar 

af en toe op de hoogte stellen van prestaties. 

Zo houdt SWU Thymos contact met 

topsporters en kan er makkelijker samen 
gewerkt worden. 

Via social media de topsporters 

volgen. 

Langlopend 
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Actiepunten Hoofdstuk 13 ‘Overige Thymos bezigheden’ 

 Wie Wat Waarom Hoe Wanneer 

9.5 ‘Materiaal’ 

13.5 A PEN Materialenlijst maken voor verschillende 

partijen. 

Zo ontstaat er duidelijkheid wat er 

verhuurd kan worden aan overige 

partijen. 

Een lijst opstellen welke 

materialen verhuurd kunnen 

worden aan welke partijen.  

Maart 

13.5 B PEN/PUB Regelmatig materiaalverkoop promoten.  Een extra inkomstenbron en tegelijkertijd 

promotie.  

Verschillende kanalen benutten 

om reclame op te maken. 

Langlopend  

13.5 C SP1/SP2 Materiaallijst twee keer per jaar updaten. Zo weet het DB wat SWU Thymos heeft 

en kunnen er tijdig nieuwe materialen 

besteld worden. 

Kijken hoe dit gecontroleerd gaat 

worden.  

Maart en 

december 

13.6 ‘Accommodatieproblematiek’  

13.6 A SEC Belangen behartigen van ssv’s tijdens de 
roostering. 

Zorgen dat alle ssv’s op goede tijden 
kunnen sporten. 

Bij het SCB de belangen van de 
ssv’s behartigen. 

Langlopend 

13.6 B VRZ Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 
omtrent de avondcolleges. 

Zo kan er op tijd ingespeeld worden op 
een verandering. 

In contact blijven met SAW en 
regelmatig om een update 

vragen. 

Langlopend 

13.6 C VRZ Lobbyen voor een uitbreiding van de 
sportfaciliteiten, waaronder de fitness.  

Het sportcentrum is druk bezet en 
hierdoor wijken sommige studenten uit 

naar andere sportscholen.  

Dit aankaarten tijdens het SCB-
Thymos overleg. 

Langlopend 

13. 7 Veluweloop 

13.7 A DB Veluweloop ondersteunen en met name de 

studententak. 

Het is een sportief oorspronkelijk 

studenten evenement waardoor het leuk 
zou zijn als studenten er meer betrokken 

zouden worden.  

Iemand van het DB neemt plaats 

in de commissie van de 
Veluweloop en vertegenwoordigt 

de studenten. 

Langlopend 
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1 Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan van 2018, Core stability, dat als leidraad zal fungeren voor het 

Dagelijks Bestuur van SWU Thymos. Tot aan de zomer zal het DB ’17/’18 het beleid uitvoeren 

zoals hier beschreven staat, waarna het in de zomer overgedragen wordt aan het DB van 

’18/’19 om er in het tweede halfjaar van 2018 mee aan de slag te gaan. Praktische informatie is 

terug te vinden in het algemeen draaiboek, niet in dit beleidsplan.  

Het beleidsplan is opgebouwd aan de hand van de werkwijze van SWU Thymos. Continuering 

en communicatie/professionalisering vormen de basis van het beleid van SWU Thymos. Deze 

zitten aan het begin van het beleidsplan. Hierna volgen studentensportverenigingen, erkende 

verenigingen en ongebonden sporters. Daarna worden de evenementen, promotie en financiën 

besproken. Aan het einde van dit beleidsplan zijn de partners van SWU Thymos, de nieuwe 

bestuursleden en als laatste de overige bezigheden van SWU Thymos te vinden.  

Jaarlijks terugkerende taken zijn per hoofdstuk aan het einde samengevoegd in een tabel als 

structurele beleidspunten. Acties die specifiek in 2018 uitgevoerd moeten worden staan 

beschreven aan het begin van dit beleidsplan onder ‘actiepunten 2018’. Hiermee is de structurele 

beleidsvoering duidelijk gescheiden van het specifieke beleid voor 2018. 
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2 Beschrijving van de sportstichting 

2.1 Historie 

Op 4 maart 1955 namen vijf studenten, allen afkomstig uit één van de grote 

studentenverenigingen die Wageningen toen rijk was, het initiatief tot de oprichting van 

Sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen (SLW). Ieder legden ze 100 gulden in om de 

sportstichting tot stand te laten komen. De sportstichting werd steeds professioneler en ging 

steeds meer activiteiten organiseren. In het collegejaar 1999-2000 werd het, door de 

naamsverandering van de universiteit, tijd voor een nieuwe naam. Deze naam is Sportstichting 

Wageningen Universiteit Thymos geworden. De naam Thymos verwijst naar het begrip zoals deze 

door Plato omschreven is: “Verrijking van de energie van de ziel door lichamelijke inspanning”. 

Deze definitie komt terug in de slogan van SWU Thymos: “Move and your body will be recharged”.  

2.2 Visie van de sportstichting 

SWU Thymos wil zorgen voor de veelzijdigheid en kwaliteit van het sportaanbod voor alle 

Wageningse studenten en eerstejaars afgestudeerden van WUR, die tevens de primaire doelgroep 

van SWU Thymos vormt. De secundaire groep wordt gevormd door studenten van andere 

universiteiten en HBO-instellingen.  

2.3 Missie van de sportstichting 

De missie van SWU Thymos, zoals die in de statuten staat beschreven, is het stimuleren van 

sport en bewegen voor alle studenten in Wageningen. SWU Thymos probeert dit te 

bewerkstelligen door op te treden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle 

sportende studenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4 Structuur 

De vertegenwoordiging gebeurt door het Dagelijks Bestuur (DB) van SWU Thymos, waarin ieder 

jaar zes studenten plaatsnemen. Behalve een voorzitter, secretaris/vicevoorzitter en 

penningmeester maken ook een commissaris publiciteit en twee commissarissen sport deel uit 

van het DB. Het DB organiseert ieder jaar een groot aantal evenementen en de Thymos Interne 

Competities (TIC’s). Ook ondersteunt het DB alle studentensportverenigingen (ssv’s) en de ssv’s 

in oprichting. Daarnaast verdeelt het DB subsidies over deze verenigingen en individuele sporters 

en zorgt het DB, in samenwerking met Sports Centre de Bongerd (SCB), dat er voldoende 

materiaal beschikbaar is voor alle sportende studenten. SWU Thymos zorgt voor de aanschaf van 

klein materiaal.  

Het DB maakt deel uit van het Algemeen Bestuur (AB) van SWU Thymos. Het AB bestaat uit 

het DB en alle ssv’s. Deze ssv’s worden veelal vertegenwoordigd door hun bestuur. Er is een 

mogelijkheid dat de ongebonden sporter vertegenwoordigd kan worden door de Recreanten Raad 

(RR). Echter is deze al langere tijd inactief. Het AB wordt geadviseerd door het College van Advies 

(CvA) en de kascontrolecommissie (kcc) die op dit moment bestaan uit oud DB-leden. Het DB 

werkt intensief samen met het SCB en heeft hierbij een controlerende en adviserende functie. 

Het SCB heeft een coachende rol richting het DB. Daarnaast heeft Wageningen University and 

Research (WUR) een controlerende functie op het DB, door de begroting, afrekening en balans 

van SWU Thymos te bekijken. Het SCB probeert, net als SWU Thymos, een optimaal sportklimaat 

te creëren in Wageningen. Een organogram van de structuur van SWU Thymos is te vinden in 

Appendix I. 
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 Wie Wat Waarom 

2.4 A DB Algemene sportproblemen aankaarten 

bij het SCB en het College van Bestuur 

(CvB). 

Als er problemen zijn moet soms 

een hogere macht hierover 

beslissen, in het geval van SWU 

Thymos is dat eerst het SCB en 

dan eventueel het CvB. 

2.4 B DB De belangen behartigen van alle 

sportende Wageningse studenten. 

Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 

studenten kunnen sporten en dat 

de faciliteiten goed zijn. 
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3 Continuering algemeen beleid 
 

Voor een organisatie als SWU Thymos, met een jaarlijks wisselend DB, is het belangrijk om veel 

aandacht te besteden aan de continuering van het bestaande beleid. Hierin wordt deels al 

voorzien doordat het nieuwe DB tijdens de eerste vier bestuursmaanden, van september tot en 

met december, het beleid dat geschreven is door het voorgaande DB verder uitvoert. Ook zal het 

nieuw gekozen bestuur een dag meelopen met het oude DB, om alvast te zien wat hen te wachten 

staat. Verder wordt er per functie bekeken hoeveel inwerktijd er nodig is. Tot slot zal het 

afgetreden DB altijd klaar staan voor hun opvolgers, indien er hulp nodig mocht zijn.  

Om de continuering van bestaande beleidszaken te realiseren wordt er aandacht aan het 

beleidsplan besteed tijdens het inwerken van het nieuwe DB. Zo wordt het beleidsplan gelijk met 

de draaiboeken en de beleidsvisie verstrekt. Het verstrekken van deze documenten gebeurt voor 

het eerste inwerk moment. Praktische informatie vindt men terug in het algemeen draaiboek, niet 

in dit beleidsplan. In de zomer wordt een dag uitgetrokken om de status van de actiepunten uit 

het beleidsplan te evalueren, samen met het SCB en het nieuwe DB. Tijdens deze evaluatie wordt 

er een lijst met actiepunten opgesteld die nog behandeld moeten worden door het nieuwe DB. 

Aan de hand van deze lijst zal een overleg tussen het oude en nieuwe DB worden gehouden en 

bedacht worden hoe de nog openstaande actiepunten bereikt kunnen worden.  

Er zijn in de loop der jaren algemene afspraken gemaakt, hiervan moeten alle partijen van op 

de hoogte zijn. Wanneer het bestuur wisselt, is het belangrijk dat het nieuwe DB ook van 

gemaakte afspraken op de hoogte wordt gesteld. Daarom is het van groot belang dat alle 

afspraken duidelijk gedocumenteerd worden, zodat nieuwe besturen terug kunnen vinden waar 

afspraken uit het verleden vandaan komen.  

In de zomer is het oud DB verantwoordelijk voor het draaiende houden van het kantoor. De 

mail moet bijgehouden worden en de facturen dienen betaald te worden. Zodat het nieuwe DB 

niet hoeft te beginnen met het wegwerken van een achterstand.  

 

 Wie Wat Waarom 

3 DB Duidelijk overdragen van het 

beleidsplan van het huidige 

kalenderjaar aan het nieuwe DB, 

hierbij de status van de actiepunten 

meenemen.  

Zo weet het nieuwe DB hoe het 

beleid van SWU Thymos in elkaar 

zit.  

3 VRZ/SEC Kennis opdoen over het beleid van 

de afgelopen jaren door de 

beleidsvisie (meerjarenplan),  

desbetreffende beleidsplannen en 

jaarverslagen te lezen.   

Zo weet het nieuwe DB wat er de 

voorgaande jaren is veranderd bij 

SWU Thymos. 

3 DB Afspraken vastleggen en 

documenteren.  

Zo weet het nieuwe DB wat er de 

afgelopen jaren is afgesproken en 

waar de afspraken vandaan komen. 

3 DB Kantoor draaiende houden tijdens 

zomervakantie, mails 

beantwoorden en facturen betalen.  

Zo blijft SWU Thymos ook in de 

zomervakantie actief en begint het 

nieuwe DB niet met een 

achterstand. 
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4 Communicatie en professionalisering 

4.1 Algemeen 

Een goede interne en externe communicatie is van groot belang voor SWU Thymos en haar 

partners. Dit zal verder uitgelegd worden in dit hoofdstuk. Het begrip ‘professionalisering’ is 

gedefinieerd als het realiseren van een effectieve en efficiënte sportstichting en niet als het 

verzakelijken van SWU Thymos. Het contact met het DB moet toegankelijk en laagdrempelig zijn. 

Het DB is het aanspreekpunt van SWU Thymos en daarmee het gezicht van de Wageningse 

studentensport. Het DB streeft er daarom naar om professioneel naar buiten toe te treden.  

4.2 Communicatie intern 

Om de effectiviteit en efficiëntie van SWU Thymos zo goed mogelijk te houden, wordt er veel 

belang gehecht aan de interne communicatie. SWU Thymos is tijdens kantoortijden vrijwel altijd 

met het gehele DB aanwezig op kantoor. Dit bevordert zowel de interne als externe 

communicatie.  

Middels het ondernemen van activiteiten buiten kantooruren om wil het DB van SWU Thymos 

onderling een goede band creëren en de functionaliteit van het bestuur bevorderen. Dit zorgt er 

ook voor dat er naar buiten toe een eenheid uitgestraald wordt.  

De zwevende taken, inclusief de organisatie van evenementen, worden in het begin van het 

collegejaar verdeeld onder de DB-leden, hierbij wordt er rekening gehouden met welke functies 

het in bepaalde periodes druk hebben en wanneer de zwevende taken voor drukte zorgen. Tijdens 

het jaar kunnen deze taken altijd nog herverdeeld worden, als blijkt dat iemand het toch te druk 

heeft.  

De voorzitter streeft ernaar overzicht te houden en de andere bestuursleden te ondersteunen 

waar nodig. Verder zorgt de voorzitter voor een cyclus van minimaal drie gesprekken met de 

andere bestuursleden: een doelstellings- en functioneringsgesprek in oktober, een 

functioneringsgesprek in februari en een evaluatiegesprek in juni. De secretaris heeft deze taak 

richting de voorzitter.    

Op maandagochtend bespreken de DB’ers het weekend en vertelt ieder bestuurslid wat hij/zij 

de komende week gaat doen en waar men eventueel tegen aan loopt. Op deze manier is het DB 

op de hoogte van elkaars persoonlijke bezigheden en weet men wanneer welk DB lid druk is en 

wie wel of niet om eventuele hulp gevraagd kan worden. 

Tijdens de bestuursvergadering op dinsdagochtend wordt er inhoudelijk ingegaan op actuele 

zaken, de afgelopen en aankomende evenementen, penningen, promotie en wat er tijdens 

commissie-overleggen besproken is. Ook wordt hier de staat van de wekelijkse actiepunten 

besproken en worden nieuwe actiepunten genoteerd.  

4.3 Communicatie extern 

Studenten kunnen het DB bereiken door langs te komen op het kantoor, per e-mail, per 

telefoon, door het sturen van een facebookbericht en via de suggestie box. Mensen kunnen bij 

binnenkomst van het sportcentrum aan het aanwezigheidsbordje zien welke DB leden er aanwezig 

zijn. Het DB zorgt er dan ook voor dat de contactgegevens makkelijk te vinden zijn. Bij activiteiten 

wordt er duidelijk een telefoonnummer gecommuniceerd waarop het DB bereikbaar is en de 

Thymos telefoon wordt altijd meegenomen naar de evenementen.  

Eén bestuurslid heeft dagdienst en is daarmee verantwoordelijk voor het openen en afsluiten 

van het kantoor, het verdelen van inkomende mail, het beantwoorden van de telefoon en het 

helpen van bezoekers.  

De manier van communicatie dient aangepast te worden aan het publiek. SWU Thymos zal een 

professionele en formele houding aannemen richting externe partijen, zoals de gemeente, 
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bedrijven en WUR. Een professionele maar informele houding wordt aangehouden tegenover 

studenten. In alle gevallen wordt een persoonlijke handtekening gebruikt onder verstuurde e-

mails. 

Het is belangrijk dat het aantal e-mails naar ssv’s en andere verenigingen gedoseerd is. Door 

de mail naar de ssv’s via de secretaris te laten lopen, zorgt het DB ervoor dat diverse onderwerpen 

gecombineerd kunnen worden in één mail, zodat de ssv’s niet meer mails dan nodig ontvangen. 

4.4 Representatie 

4.4.1  Representatie van SWU Thymos 

Onder representatie wordt verstaan hoe het DB optreedt als vertegenwoordiger van de 

studentensport in Wageningen. Richting externe partijen, zoals de gemeente, studentenraad, 

WUR en sportbonden, fungeert de sportstichting samen met het SCB als kennisplatform en 

vertegenwoordiger van de studentensport in Wageningen. 

Richting de studentenwereld in Wageningen zal het DB de betrokkenheid van SWU Thymos bij 

de Wageningse studenten uitstralen. Het onderhouden van goede betrekkingen met Wageningse 

(studenten)organisaties is belangrijk voor het uitwisselen van kennis, expertise, materialen en 

promotiemogelijkheden.  

Het is daarnaast van belang dat SWU Thymos ook landelijk op de kaart wordt gezet. Om dit te 

bereiken wordt er goed contact onderhouden met de andere Overkoepelende 

Studentensportorganisatie (OSSO’s) en de koepel Studentensport Nederland (SSN). Dit gebeurt 

door middel van aanwezigheid op de kaderdagen, actief deelnemen aan AV-vergaderingen, 

eventueel door plaats te nemen in commissies van SSN, meedenken tijdens denktank sessies van 

de SSN en kritisch kijken naar plannen van de SSN en daar via de mail commentaar op te leveren.  

4.4.3 Naamsbekendheid 

Het DB heeft als taak om de bekendheid van SWU Thymos te behouden en te vergroten. Dit 

houdt in studenten duidelijk te maken wat SWU Thymos voor de sportende student kan 

betekenen. Zodat studenten SWU Thymos makkelijk kunnen bereiken wanneer advies of hulp 

gewenst is. De werkzaamheden van SWU Thymos zijn niet altijd duidelijk bij de doelgroep. Het 

DB wil de bekendheid van SWU Thymos vergroten door aanwezig te zijn bij informatiemarkten 

voor studenten en berichten plaatsen op social media over wat het DB dagelijks doet. Hierdoor 

kan meer bewustzijn onder studenten gecreëerd worden. Ook wordt er gestreefd naar publicaties 

in onder andere de Resource en op de social media kanalen van Spread the WURd, ter 

bevordering van de naamsbekendheid.  

4.5 Vindbaarheid SWU Thymos kantoor  

Het blijkt dat het kantoor van SWU Thymos lastig te vinden is. Met de nieuw geplaatste bordjes 

in het SCB is dit wel verbeterd, maar er blijft aandacht aan besteed worden.  

Verder kunnen er algemene posters gemaakt worden om het kantoor van SWU Thymos beter 

vindbaar te maken en de openingstijden te verduidelijken. Deze posters kunnen opgehangen 

worden in het Forum en op de posterborden van het sportcentrum. Ook kan dit aan het begin 

van het collegejaar op de narrowcasting worden vertoond. Verder wordt de locatie van het 

kantoor onderaan op evenementenkalenders toegevoegd, zodat mensen die geïnteresseerd zijn 

in onze evenementen ons kantoor ook weten te vinden, mochten ze vragen hebben.  

Om de bekendheid van het kantoor onder de ssv bestuurders te vergroten zijn de postvakjes 

van de ssv’s naar het halletje van het kantoor verplaatst. Hierdoor komen de ssv bestuurders 

vaker bij het kantoor van SWU Thymos en lopen ze makkelijker binnen.  
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4.6  Nieuw logo SWU Thymos 

Tijdens het lustrum in 2015 is het nieuwe logo gepresenteerd. Sindsdien zijn veel oude logo’s 

vervangen voor nieuwe logo’s. Mochten er nog oude logo’s gevonden worden, zullen die 

vervangen worden.  

4.7  Archivering 

4.7.1  Overzichtelijk archiveren en digitaliseren 

Aangezien er met een jaarlijks wisselend bestuur wordt gewerkt, is de verslaglegging van 

notulen, actiepunten, besluiten en gemaakte afspraken een punt van aandacht voor de 

optimalisatie van de kennisoverdracht tussen wisselende DB’s. De documentatie zal gerealiseerd 

worden door de mappen op de W-schijf en de mailbox te archiveren. Hiervoor is een 

archiefmailbox aangevraagd, waarin belangrijke mailtjes gearchiveerd worden. Verwijzingen naar 

belangrijke documenten op de W-schijf zullen opgenomen worden in de draaiboeken. Er moet op 

zo’n manier gearchiveerd worden, dat het ook voor de volgende besturen duidelijk is wat op 

welke plek is opgeslagen. Vanaf 2016 is er minder hardcopy gearchiveerd. Documenten als het 

jaarverslag en het beleidsplan zullen echter wel als hardcopy worden bewaard. Verder van posters 

en contracten worden er papieren versies gearchiveerd. Alleen grote documenten, zoals foto’s en 

posters, zullen op een externe harde schijf worden opgeslagen, de rest van de documenten 

worden alleen op de W-schijf opgeslagen. De W-schijf word dagelijks meerdere malen geback-

upt, waardoor de bestanden redelijk veilig zijn.  

In 2018 zal het bestaande hardcopy archief goed worden bekeken, om te zorgen dat het 

overzichtelijker wordt en om te bekijken wat nog relevant is om te bewaren. Verder zullen 

belangrijke stukken gedigitaliseerd worden, mocht dit nog niet gedaan zijn.    

Daarnaast zullen de mappen op de w-schijf bekeken en gereorganiseerd worden. Niet langer 

relevante dingen zullen worden verwijderd, zodat bestanden makkelijker te vinden zijn en er geen 

dubbele mappen blijven bestaan.   

4.7.2 Statistieken  

Statistieken zijn van belang bij het bepalen van het beleid van SWU Thymos en kunnen leiden 

tot een verbetering van de efficiëntie van onder andere promotie. Vanaf 2015 heeft SWU Thymos 

alle statistieken gebundeld, zodat relevante gegevens altijd beschikbaar zijn wanneer nodig. Het 

bijhouden van de statistieken wordt voortgezet. Relevante statistieken van een evenement 

worden bij inschrijving al vergaard, om een zo compleet mogelijk overzicht te creëren. De 

volgende statistieken zullen terug komen in het jaaroverzicht:  

- Aantal sportkaarthouders, opvragen bij het SCB; 

- Aantal ontvangers van de nieuwsmailing, dit is terug te vinden in programma waarmee de 

mail verzonden wordt;   

- Ledenaantallen ssv’s, op de SCB site bijhouden; 

- (student)Ledenaantallen erkende verenigingen, eens per jaar opvragen bij erkende 

verenigingen; 

- Subsidieaanvragen, de penningmeester houd hiervan een bestand bij; 

- Aantal deelnemers aan experiences en Thymos evenementen, zowel Nederlands als 

internationaal, inschrijvingen per evenement bijhouden; 

- Bereik via verschillende promotiemiddelen, op facebook worden deze statistieken 

automatisch bij gehouden;  

- Aantal deelnemers, teams en pouls aan de Thymos Interne Competities, zowel Nederlands 

als internationaal, dit wordt per ronde en per sport bijgehouden; 



‘Core Stability’ - Beleidsplan 2018 - SWU Thymos 

 

30 

 

- Aantal deelnemers aan het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK), de 

aanmeldingen lopen via SWU Thymos en kunnen op die manier makkelijk bijgehouden 

worden.  

4.8 Wetgeving  

4.8.1 Auteursrechten 

Bij het gebruiken van afbeeldingen van anderen moet er rekening gehouden worden met 

auteursrechten. Daarom worden er bij voorkeur de foto’s van SWU Thymos of een 

samenwerkende partij gebruikt. Daarnaast zijn er op internet auteursrechtvrije afbeeldingen, die 
zonder voorwaarden gebruikt mogen worden. Als het toch nodig is om afbeeldingen met 

auteursrechten te gebruiken, moeten deze foto’s zo bewerkt worden dat er niet langer sprake is 
van een probleem met auteursrechten. 

4.8.2 Foto’s op evenementen 

 

Tijdens evenementen worden er foto’s gemaakt, zodat er daarna een sfeerimpressie getoond kan 
worden op de mediakanalen van SWU Thymos. De deelnemers worden van tevoren geïnformeerd 

over dat er foto’s worden gemaakt en dat ze verspreid worden, dit wordt opgenomen in de 
algemene voorwaarden. Hiertegen moeten ze bezwaar kunnen maken. Wanneer iemand bezwaar 

maakt, zullen er geen foto’s van diegene opgeslagen en gepubliceerd worden. 

4.9 Internationalisering 

4.9.1 Internationale studenten in Wageningen 

WUR heeft studenten van vele nationaliteiten en het aantal internationale studenten neemt 

steeds verder toe. Ook worden de buitenlandse studenten steeds actiever. Daarom is de 

communicatie van SWU Thymos richting studenten in het Engels of tweetalig.  

Om te kijken wat het aandeel is van internationale studenten bij evenementen van SWU 

Thymos, wordt het gevraagd bij de inschrijvingen. Om te kijken wat het percentage internationale 

studenten bij de ssv’s is, informeren we daarna tijdens de lunches met de ssv-besturen.  

4.9.2 Promotie van evenementen 

Het evenementenaanbod en de promotie van SWU Thymos zijn gericht op alle studenten en 

hierdoor zal een groot deel van de promotiemiddelen in het Engels verschijnen om een zo breed 

mogelijk publiek te bereiken. Tevens zullen IxESN, ISOW en S&I worden gevraagd onze 

evenementen in hun nieuwsmailing te verspreiden, wanneer relevant geacht.  

Thymos organiseert samen met IxESN en/of ISOW jaarlijks de Olympics om de 

naamsbekendheid van SWU Thymos onder internationale studenten te vergroten. In 2018 wordt 

de Ice Skating experience samen met IxESN georganiseerd.  

4.9.3 Internationale uitstraling DB 

Vanwege het grote aantal internationale studenten wil SWU Thymos een internationaal karakter 

uitdragen. De sportstichting hanteert een Engelstalig logo en de bedrukking met functienamen 

op de bestuurskleding is in het Engels. Tevens zullen de kerst- en constitutiekaart in het Engels 

worden uitgegeven.  

In 2017 is er een Nederlands beleidsplan geschreven wat daarna naar het Engels vertaald is. In 

2018 wordt er een Nederlands beleidsplan met een Engels samenvatting geschreven. Daarnaast 

zal in 2018 een stukje aan het meerjaren plan worden toegevoegd over internationalisering. Hierin 

zal worden opgenomen welke documenten in welk jaar naar het Engels vertaald zullen worden 

en wanneer het eventueel mogelijk is dat er een Engels sprekend bestuurslid wordt aangenomen. 

Dit zal de komende jaren alleen maar mogelijk zijn voor de functies; commissaris sport of 

commissaris PR. In 2018 worden de eerste documenten naar het Engels vertaald, dit zullen de 
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reglementen en het informatie boekje voor de ssv’s zijn. Het is belangrijk dat deze documenten 

vertaald worden omdat deze ook belangrijk zijn voor ssv-besturen en er soms Engels sprekende 

mensen in die besturen zitten.  

Ook een Nederlandstalig DB moet goed kunnen communiceren in het Engels, tijdens 

evenementen, bij het sturen van mailtjes en het mogelijk houden van een Engelse AB-

vergadering. Om hier meer ervaring in op te doen, wordt één keer zes weken in het Engels 

vergaderd met de DB-vergadering. De notulen worden dan ook in het Engels gemaakt. Ook 

blijft het DB de mogelijkheid houden om indien nodig een Engelse cursus te doen om beter in 

het Engels te kunnen communiceren met internationale studenten.  

 

4.9.4 Internationale ssv-besturen  

Er zijn een aantal ssv’s die internationale studenten in hun bestuur hebben. Wanneer deze ssv’s 

aangeven e-mails in het Engels te willen ontvangen zal SWU Thymos daarvoor zorgen. Indien 

een internationaal ssv-bestuurslid naar de AB-vergadering wil komen, zal in overleg met deze 

bestuurder besloten worden of de AB-vergadering in het Engels gehouden zal worden mits dit 

ruim van tevoren wordt aangegeven. Een nadeel van een AB-vergadering in het Engels is dat de 

Nederlandse ssv-bestuurders zich waarschijnlijk minder snel zullen uitspreken.  

 

 Wie Wat Waarom 

4.2 A DB Outlook agenda bijhouden. Zo weet elk DB-lid van iedereen wanneer 

deze aanwezig is. 

4.2 B VRZ Doelstellings-/functionerings- 

/evaluatiegesprekken laten plaatsvinden. 

Zo weet de voorzitter wat de rest van het 

DB wil verbeteren en hoe dit gaat. En het 

bied de rest van het DB de mogelijkheid 

om feedback te geven.  

4.3 A DB De telefoon van SWU Thymos meenemen 

tijdens activiteiten van SWU Thymos.   

Zo is het DB bereikbaar tijdens 

evenementen. 

4.3 B DB Bij afwezigheid een ‘out of office reply’ 

instellen. 

Zo weten mensen die mailen dat een 

reactie even op zich kan laten wachten. 

4.3 C DB Een ontvangstbevestiging versturen indien e-

mails niet binnen drie werkdagen beantwoord 

kunnen worden. 

Zo weten mensen dat hun mail is gelezen 

en dat er iets mee gebeurt. 

4.3 D SEC Externe contacten (zoals de Resource, VeSte, 

AID bestuur, Spread the WURd, WUR) aan het 

begin van het bestuursjaar uitnodigen om 

kennis te maken.  

Zo worden de lijntjes tussen de partijen 

korter en zullen we elkaar sneller 

benaderen. 

4.3 E SEC Algemene e-mails naar de studentensport-, 

studie-, studentenverenigingen laten lopen via 

de secretaris. 

Zo krijgen deze partijen eenduidige 

informatie en blijft het aantal mailtjes 

beperkt.  

4.4 A DB Het hanteren van de huisstijl van SWU Thymos 

(Tahoma 10, blauw, handtekening onder de 

mail) 

Zo weten mensen sneller van wie de mail 

is die ze ontvangen. 

4.4 B DB Het regelmatig bezoeken van activiteiten en 

borrels van studenten(sport)verenigingen en 

sportraden. 

Zo laat SWU Thymos zien dat ze 

betrokken zijn bij deze verenigingen en 

houden deze verenigingen meer contact 

met SWU Thymos.  
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4.4 C DB Thymos zal altijd herkenbaar in het openbaar 

treden bij relevante evenementen (jas, shirt of 

blouse). 

Zo weten aanwezigen wie het DB van 

SWU Thymos is.  

4.4 D SP1/SP

2 

Minimaal een keer per jaar een 

besturenactiviteit organiseren voor fulltime 

besturen. 

Zo kunnen de besturen van de 

verschillende verenigingen elkaar leren 

kennen op een sportieve manier. 

4.4 E SP/PUB De naam ‘Thymos’ bij alle evenementen 

plaatsen. 

Zo weet iedereen die de promotie ziet dat 

het een evenement van SWU Thymos is. 

4.4 F SP/PUB De term ‘Thymos Interne Competitie’ voluit 

gebruiken. 

Zo weet iedereen dat dit door SWU 

Thymos wordt georganiseerd. 

4.7 A DB Standaard structuur behouden in archivering 

van e-mails en bestanden. 

Zo kan het DB alle e-mails en bestanden 

terugvinden als dit nodig is. 

4.7 B DB Belangrijke documenten digitaal bewaren. Zo raken deze documenten niet kwijt. 

  Contracten, financiële stukken en posters ook 

zwart-op wit bewaren in het archief.  

 

4.7 C SEC Minimaal twee keer per jaar een gezamenlijke 

archiefdag organiseren. 

Zo worden alle belangrijke papieren en 

bestanden gearchiveerd en zijn alle 

bestanden makkelijk te vinden.  

4.7 D DB De statistieken map digitaal up-to-date houden. 

Minimaal een keer per maand de statistieken 

bijwerken.  

Zo kunnen alle statistieken altijd gebruikt 

worden. 

4.7 E SEC Overzicht behouden van de ledenaantallen en 

aantal sport rechthoudende leden van de ssv’s. 

Dit is nodig om te zien hoe goed het gaat 

met elke ssv en de kantinegelden uit te 

keren. 

4.7 F SP1/SP

2 

Eén document per evenement bijhouden met 

daarin de statistieken van afgelopen jaren, 

waaronder waar mogelijk ook de deelname van 

internationale studenten. 

Zo kan de organisatie van een evenement 

opzoeken hoeveel mensen er aan het 

evenement meededen en hoe deze waren 

bereikt. 

4.7 G DB Zorgen dat de mailbox van SWU Thymos niet 

te vol wordt.  

Hierdoor kan de situatie ontstaan waarbij 

er geen mails kunnen worden ontvangen 

of verstuurd.  

4.8 B SP/PUB Deelnemers van activiteiten op de hoogte 

stellen van het feit dat er foto’s gemaakt en 

gepubliceerd worden.  

Zo weten deelnemers dat er foto’s 

gemaakt worden en kunnen ze aangeven 

dat ze niet willen dat hun foto’s gebruikt 

worden.  

4.9 A PUB Promotie van evenementen onder 

internationale studenten, d.m.v. Engels 

taalgebruik in de nieuwsmailing, op posters, op 

Instagram en op Facebook.  

Zo worden meer internationale studenten 

bereikt voor de evenementen.  

4.9 B SEC/PU

B 

ISOW, IxESN en S&I op de hoogte stellen van 

de evenementen van SWU Thymos via de 

nieuwsmailing, zodat zij de internationale 

studenten kunnen inlichten via hun kanalen. 

Zo krijgen internationale studenten meer 

te weten over de evenementen die SWU 

Thymos organiseert. 

4.9 C PUB De constitutie- en kerstkaart in het Engels 

maken. 

Zo kunnen internationale mensen deze 

kaarten ook lezen. 
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4.9 D DB De begrotingen en afrekeningen van 

evenementen in het Engels documenteren.  

Zo kan iedereen deze financiële 

documenten lezen, ook eventueel 

buitenlandse DB-leden in de toekomst. 

4.9 E SEC De AB notulen in de taal van de AB schrijven en 

waar nodig een Engelse/Nederlandse 

samenvatting maken.  

Zo kunnen Engels spekende ssv 

bestuurders de notulen lezen of 

terugkijken waar de AB-vergadering over 

ging. 

4.9 F SEC Het jaarverslag in het Engels documenteren.  Zo kan iedereen dit document lezen.  

4.9 E DB Eens per periode in het Engels vergaderen. En 

mocht het nodig zijn een extra taalcursus 

aanbieden voor een of meerdere van de 

bestuursleden. 

Zorgen dat het DB ook goed Engels 

spreekt. 
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5 Studentensportverenigingen 

5.1  Algemeen 

De 28 studentensportverenigingen (ssv’s) hebben veel invloed op het sportklimaat in 

Wageningen. Zij zorgen mede voor een verscheidenheid in het sportaanbod. Daarnaast wordt het 

AB gevormd door ssv’s en het DB. De ssv’s worden door hun besturen vertegenwoordigd tijdens 

de AB-vergaderingen. Ook hebben de besturen stemrecht tijdens de AB-vergaderingen, waardoor 

zij inspraak hebben in het beleid van SWU Thymos en zo het DB kunnen controleren. In dit 

hoofdstuk zal de relatie tussen SWU Thymos en de ssv’s toegelicht worden.  

5.2  Relatie tussen SWU Thymos en Ssv-besturen  

Gedurende het jaar worden nauwe betrekkingen met de ssv-besturen onderhouden, dit gebeurt 

door met alle ssv-besturen te lunchen, mee te trainen, na te praten na een AB-vergadering en 

naar alle constitutieborrels van ssv’s te gaan. Om alle bestuursleden van gezicht en naam te leren 

kennen worden in de gang naar het kantoor van SWU Thymos foto’s opgehangen van alle huidige 

ssv-besturen met de namen van alle bestuurders erbij. 

5.2.1 Lunches 

Gedurende het jaar worden nauwe betrekkingen met de ssv-besturen onderhouden. De eerste 

helft van het collegejaar wordt met elk ssv-bestuur een keer geluncht om kennis te maken. 

Daarnaast zijn de lunches het moment waarop informatie over de ssv’s verzameld kan worden, 

zoals: de problemen waar ze tegenaan lopen, het aantal internationale leden, de bestuurstdoelen, 

of ze draaiboeken en een boekhoudprogramma hanteren. Tijdens de lunch worden de ssv-

besturen op de hoogte gebracht van wat SWU Thymos voor de ssv’s kan betekenen, door middel 

van het informatieboekje voor ssv’s.   

5.2.2 Ssv overleg  

Per jaar zijn er op dit moment twee vaste momenten om met de ssv’s in contact te komen, 

tijdens de lunch en het meetrainen. Als het meetrainen ook in de eerste helft van het jaar plaats 

vind is er weinig contact met de ssv’s in de tweede helft van het jaar. Om dit te veranderen zal 

in 2018 een afspraak worden gemaakt tussen de ssv-besturen en de secretaris van SWU Thymos, 

zodat ook in de tweede helft van het jaar er formeel contact is tussen de ssv-besturen en het DB. 

Tijdens deze afspraak zal er opnieuw gekeken worden waar de verenigingen tegenaan lopen en 

of de problemen van een half jaar eerder ondertussen opgelost zijn en/of er progressie wordt 

geboekt bij het behalen van de bestuursdoelen.  

5.2.3 Meetrainen 

Om te zien hoe de trainingen van alle ssv’s er uit zien en om de bekendheid van SWU Thymos 

onder de sporters te vergroten, wordt er met alle ssv’s een keer mee getraind. Per vereniging 

wordt er gekeken wanneer er het beste mee getraind kan worden en er wordt naar gestreefd om 

met zo veel mogelijk bestuursleden aanwezig te zijn tijdens deze trainingen.  

5.2.4 Danktanksessies voor ssv’s 

Tijdens de lunches is duidelijk geworden dat een deel van de ssv’s tegen dezelfde problemen 

aanloopt en hier op een andere manier mee om gaan. Omdat ssv’s voor een deel op elkaar lijken, 

wil SWU Thymos in 2018 denktank sessies voor de ssv’s organiseren, waarin ssv’s onderling 

ideeën kunnen uitwisselen en elkaar om raad kunnen vragen. SWU Thymos zal deze 

bijeenkomsten organiseren, maar de input moet vanuit de ssv’s zelf komen. Tijdens de AB-

vergadering in november 2017 bleek dat maar een deel van de ssv’s hier behoefde aan had. Er 
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zal dus een pilot worden gestart met de denktank sessies, daarna wordt gekeken of ze structureel 

ingevoerd gaan worden.  

5.2.5 Dropbox ssv-besturen 

Er zijn verschillende documenten die belangrijk zijn voor alle ssv’s. Om deze voor alle ssv’s 

makkelijk beschikbaar te maken wordt er een dropbox/drive ingesteld waar alle bestanden te 

vinden zijn en SWU Thymos veranderingen makkelijk kan doorvoeren. De ssv’s kunnen hier ook 

voor andere verenigingen relevante bestanden delen.  

5.3   Betrokkenheid ssv’s bij SWU Thymos  

Evenals in voorgaande jaren wil het DB de betrokkenheid van de ssv-besturen bij SWU Thymos 

vergroten. De bedoeling hiervan is om de ssv-besturen duidelijk te maken dat zij een onderdeel 

van de sportstichting zijn en hen te stimuleren gebruik te maken van hun medezeggenschap in 

het beleid dat de sportstichting moet voeren. Een ssv-bestuur zal eerder een beroep doen op de 

kennis van het DB en van andere ssv’s, wanneer dit bestuur meer betrokken is bij de 

sportstichting en de andere ssv’s beter kent.  

5.3.1 AB-vergaderingen  

De AB-vergaderingen zijn de momenten waarop ssv’s invloed hebben op het beleid van SWU 

Thymos, daarom is het belangrijk dat alle ssv-besturen waar mogelijk aanwezig zijn. Om een zo 

hoog mogelijke opkomst te bereiken zullen de AB-vergaderingen gestructureerd verlopen, zodat 

deze niet te veel tijd kosten en voor alle aanwezigen interessant blijft. Tijdens de AB-

vergaderingen wordt het DB officieel gewisseld, worden begroting, afrekening, beleidsplan en 

jaarverslag gepresenteerd en goedgekeurd. Daarnaast zijn de AB-vergaderingen de momenten 

waarop een nieuwe ssv zich kan presenteren en ingestemd kan worden. Verder worden er voor 

alle ssv’s relevante dingen besproken, worden de regelementen zo nodig gewijzigd, geeft het SCB 

een update en is er voldoende ruimte voor discussie. Na de AB-vergaderingen worden alle 

aanwezigen getrakteerd op een drankje in de Sports Pub, zodat zij informeel met elkaar en met 

het DB kunnen napraten.  

 

5.3.2 Samenwerking met ssv’s tijdens evenementen en experiences 

Bij verschillende evenementen en experiences wordt er samengewerkt met ssv’s. Zij geven 

uitleg bij hun eigen sport tijdens toernooien en leveren vrijwilligers om hun eigen sport te 

begeleiden. Vanuit SWU Thymos worden de verschillende verenigingen benaderd om bij deze 

evenementen te helpen.   

5.3.3 Bedanken ssv-besturen  

De ssv’s zijn belangrijk voor het sportklimaat van Wageningen. Ssv-besturen betekenen dus 

veel voor de Wageningse sporters en steken veel tijd in het organiseren van evenementen en het 

leiden van de vereniging. Om de ssv-besturen hier voor te bedanken worden ze uitgenodigd voor 

de nieuwjaarsborrel en de vrijwilligers BBQ.  

5.4  Ondersteuning 

5.4.1  Promotie ssv’s 

SWU Thymos ondersteunt de ssv’s op verschillende manieren. Ten eerste helpt zij de 

verenigingen met de promotie. Eens in de twee jaar verzorgt de Commissaris Publiciteit nieuwe 

ssv-folders. Ssv’s kunnen open evenementen plaatsen op de website en de facebook van SWU 

Thymos. Tijdens de AID vertegenwoordigt SWU Thymos de ssv’s tijdens de infomarkt en zorgt 
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daar voor interesse-formulieren, daarnaast zorgt SWU Thymos er voor dat er algemene informatie 

over alle ssv verstrekt kan worden, zoals huidige trainingstijden, de hoogte van de contributie en 

deelname aan wedstrijden. De ssv’s krijgen een kraampje op de sportmarkt van de AID en een 

aantal ssv’s kunnen een clinic aanbieden tijdens de sportdag. Daarnaast zal het DB lobbyen voor 

deelname van ssv’s aan meer activiteiten tijdens de AID. Ook liggen er geplastificeerde ssv-folders 

op de Bongerd bij de balie en hangen ze in het Forum aan een van de posterborden om zo 

bezoekers extra te attenderen op de ssv’s.  

5.4.2  Professionalisering ssv-besturen 

De verenigingen groeien en het DB ziet graag dat de besturen professioneel met hun vereniging 

omgaan. Ssv-besturen kunnen altijd een beroep doen op de kennis en contacten van SWU 

Thymos wanneer zij advies of hulp nodig hebben bij de meest uiteenlopende zaken.  

Daarnaast wil het DB ze graag bij helpen door kadertrainingen aan te bieden.  

In het collegejaar 2016/2017 werden de kadertrainingen aangeboden tijdens de ‘kaderdagen’ in 

maart. In college jaar 2017/2018 zijn de kaderdagen voor het eerst in december georganiseerd. 

Het doel van de kaderdagen is om de ssv-besturen richtlijnen en handvaten/een kader te bieden 

voor het opstellen en handhaven van hun beleid en het laten functioneren van het bestuur. Dit 

zal gedaan worden aan de hand van verschillende workshops, zowel functie specifiek als 

workshops voor het gehele bestuur. De invulling van de kaderdagen is gebaseerd op feedback 

uit eerder georganiseerde kaderdagen en een enquête over wat de ssv-besturen graag zouden 

willen leren tijdens de kaderdagen. Om een zo hoog mogelijke opkomst tijdens de kaderdagen 

te genereren is het steeds genoemd tijdens de lunches en kunnen ssv-besturen zelf input leveren 

over wat er besproken gaat worden.  

5.4.3  Nieuwe ssv’s 

Op dit moment zijn er 28 ssv’s, waarvan er één, GVC, het afgelopen jaar is opgericht. SWU 

Thymos is drie jaar verantwoordelijk voor de nieuwe verenigingen. Vier ssv’s vallen in 2018 nog 

onder de verantwoordelijkheid van SWU Thymos, dit zijn Allegra, Wubda, Balistic en GVC. Er is 

voldoende potentie voor het oprichten van nieuwe verenigingen. In 2018 wordt er gekeken of de 

Quidditch vereniging een ssv kan worden. Het is de taak van SWU Thymos om de breedtesport 

te stimuleren en daarbij dus het opstarten van nieuwe ssv’s te ondersteunen. Echter, de 

toegevoegde waarde van de vereniging en de invulling van de verenigingsstructuur worden 

kritisch beoordeeld. Het DB wil zich dit jaar inzetten voor een goede ondersteuning van eventuele 

nieuwe ssv’s en de ssv’s die recent zijn opgericht, in zowel financieel als adviserend opzicht. Met 

mensen die een ssv willen oprichten wordt goed overlegd en ook aan de ssv’s die onder de 

verantwoordelijkheid van SWU Thymos vallen wordt extra aandacht besteed. Dit wordt gedaan 

door af en toe om een update te vragen en twee keer per jaar een meeting te plannen met de 

nieuwe ssv’s. 

Daarnaast wordt er in 2018 een protocol opgesteld over wat een nieuwe ssv van SWU Thymos 

kan verwachten, welke dingen SWU Thymos zou moeten kunnen garanderen als de ssv zich 

opricht. Verder wordt er ook in beschreven welke stappen een vereniging moeten ondernemen 

en aan welke voorwaarden de vereniging moet voldoen om een volwaardige ssv te worden.  

5.4.4 Groeiende ledenaantallen en ledenstop 

Door het groeiend aantal studenten nemen ook de ledenaantallen van de ssv’s toe. Sommige 

verenigingen kunnen de groeiende ledenaantallen niet aan en hebben een ledenstop in moeten 

stellen. Een tekort aan trainingstijd of trainersuren zijn meestal de redenen voor de ledenstop. In 

2018 wordt in samenwerking met het SCB en de verenigingen waar het om gaat gekeken naar 

de beste oplossing.  
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5.4.5 Materialen lenen van SWU Thymos 

SWU Thymos heeft verschillende materialen die de ssv’s kunnen lenen voor hun 

verenigingsactiviteiten en wedstrijden die ze organiseren. De materialen die ssv’s bij SWU Thymos 

kunnen lenen zijn: een digitale camera, videocamera, Gopro, portofoons, megafoons en 

stopwatches. Andere benodigdheden voor trainingen en wedstrijden kunnen bij de balie van het 

sportcentrum geleend worden.  

5.4.6 Subsidies ssv’s 

Als vereniging kunnen de volgende subsidies aangevraagd worden: verenigingssubsidie, 

kledingsubsidie, subsidie op organisatie sportevenementen en subsidie op deelname 

sportevenementen. De details rond de subsidies zijn te vinden in het hoofdstuk financiën. Om 

deze subsidies te kunnen ontvangen wordt de verenigingen gevraagd om hun financiële stukken 

naar SWU Thymos op te sturen. Hierdoor kan er gekeken worden hoe het met alle ssv’s gaat op 

financieel gebied.  

5.5  Sportrechten 

Vanaf 2016 vullen de ssv’s de ledenlijsten zelf in op de nieuwe site van het SCB. Met het invoeren 

van de leden op de SCB site is er meteen te zien welke leden wel en geen sportrechten hebben, 

hierdoor hoeft dit niet meer apart gecontroleerd te worden. Het bijhouden van de ledenlijsten op 

de SCB site verschilt erg per vereniging, sommige verenigingen werken de ledenlijst regelmatig 

bij, maar van andere verenigingen is het ledenbestand op de SCB site erg verouderd. SWU 

Thymos zal de verenigingen aansporen hun ledenlijst op de SCB site bij te houden. SWU Thymos 

en eventueel medewerkers van het SCB zullen waar nodig hulp verlenen bij het invoeren van de 

ledenlijsten op de site van het SCB.  

 

5.6  FOS 

Thymos zal zich hard blijven maken voor financiële compensatie voor bestuurders van ssv’s. 

Eens per twee jaar wordt er bekeken hoeveel maanden FOS elk ssv-bestuur krijgt. Dit is het laatst 

gebeurd in 2016 en in 2018 worden er nieuwe onderhandelingen over de FOS gevoerd. Deze 

vinden plaat tussen de RvB van de WUR, de studentenraad en SWU Thymos. Hierbij is het de 

taak van de voorzitter om de ssv-besturen te vertegenwoordigen.   

 

 Wie Wat Waarom 

5.2 A DB Met alle ssv’s lunchen en informeren 

naar dingen waar ze tegen aan lopen.  

Onder andere vragen of zij tevreden 

zijn met de roostering, trainingen, 

materialen en faciliteiten. 

Zorgen voor een beter binding 

tussen de ssv’s en het DB. Zo 

weet het DB wat er speelt bij de 

ssv’s. 

5.2 B SEC Ssv-informatieboekje updaten en 

uitdelen tijdens de lunch. 

Zo weten de ssv’s waarvoor ze 

bij het DB terecht kunnen. 

5.2 C SEC Met alle ssv’s in de tweede helft van 

het jaar een keer afspreken en 

problemen bespreken, daarnaast 

kijken hoe het met de bestuursdoelen 

gaat.  

Het DB blijft op de hoogte van 

de problemen die bij de ssv’s 

spelen en hoe het met het 

bestuur gaat. 
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5.2 D SEC Gegevens van ssv-besturen vragen en 

samen met de gegevens over de 

vereniging overzichtelijk opslaan. 

Zo weet het DB wie ze kunnen 

bereiken in het geval dat er 

iemand snel bereikt moet 

worden en is het DB op de 

hoogte van wat er binnen een 

vereniging speelt/kan het DB 

derden informatie over de ssv’s 

verschaffen. 

5.2 E DB Met alle ssv’s een keer meetrainen. Zo weet het DB hoe de 

trainingen van alle ssv’s er uit 

zien.  

5.2 F PEN Begroting, afrekening en balans 

opvragen bij alle ssv’s. 

Zo heeft het DB inzicht in alle 

financiën van de ssv’s.  

5.2 G SEC/PUB De fotomuur up-to-date houden met 

bestuursfoto’s van de ssv’s. 

Zo weet het DB wie er in de 

besturen zitten van de ssv’s. 

5.3 A DB AB-vergaderingen interessant houden 

voor alle ssv-besturen en ssv’s 

aanmoedigen om aanwezig te zijn bij 

en actief deel te nemen aan de 

vergaderingen. 

Zo worden ssv-besturen 

betrokken bij SWU Thymos en 

wat de sportstichting allemaal 

doet.  

5.3 B SP1/SP2 Bij het organiseren van evenementen, 

de eventuele bijbehorende ssv 

betrekken bij de organisatie. 

Dit zorgt voor beter contact 

tussen de ssv’s en SWU Thymos.  

5.3 C SEC/SP Het organiseren van een 

nieuwjaarsborrel en barbecue met de 

vrijwilligers en de ssv-besturen. 

Zo worden de vrijwilligers en alle 

ssv- besturen bedankt voor hun 

inzet. 

5.4 A PUB Promotiemogelijkheden bieden aan 

ssv’s. 

Zo kunnen de ssv’s via SWU 

Thymos hun evenementen 

promoten. SWU Thymos heeft 

vaak een groter bereik dan de 

ssv’s zelf. 

5.4 B DB Stimuleren van een gesprek tussen 

ssv’s en het SCB indien er problemen 

zijn en hierin bemiddelen.  

Dit zorgt voor goed contact 

tussen het SCB en de ssv’s.  

5.4 C DB Kadertrainingen organiseren voor ssv-

besturen.  

Zorgen dat ssv-besturen hun 

verenigingen beter leren 

besturen, waardoor de 

verenigingen beter functioneren.  

5.5 A SEC Ssv’s vragen de ledenlijsten op de SCB 

site in te voeren en waar nodig helpen 

met het invoeren.  

Zo worden de ledenlijsten 

ingevoerd en kan SWU Thymos 

zien hoe het met de 

ledenaantallen van de 

verenigingen gaat. 



‘Core Stability’ - Beleidsplan 2018 - SWU Thymos 

 

39 

 

 

6  Erkende verenigingen 

6.1  Algemeen 

Op het moment dat een sport niet door een ssv aangeboden wordt, kan een burgervereniging 

die de sport wel aanbiedt erkend worden door SWU Thymos. Op deze manier kan het sportaanbod 

zo breed mogelijk worden gehouden. De studenten die bij deze verenigingen sporten kunnen, 

indien zij sportrechten hebben, subsidie op hun lidmaatschap ontvangen. Daarnaast promoot 

SWU Thymos deze verenigingen op haar website en is er voor hen de mogelijkheid om een 

kraampje te krijgen of een spel te organiseren tijdens de sportdag van de AID. Ten slotte staan 

ze in de sportgids en vertegenwoordigt SWU Thymos deze verenigingen op de infomarkt tijdens 

de AID.  

Sinds 2013 is er ingesteld dat Thymos maximaal één keer per jaar een prestatie kan vragen in 

de vorm van een activiteit of clinic in ruil voor de mogelijkheden en promotie die SWU Thymos 

deze verenigingen biedt.  

Op dit moment zijn er negen erkende verenigingen, de padelvereniging is sinds 2016 erkend. 

Daarnaast was GVC jaren lang een erkende vereniging, maar dit is in 2017 een ssv geworden.  

In 2017 is begonnen met het opnieuw onderteken van contracten tussen de erkende 

verenigingen en SWU Thymos. In deze nieuwe contracten is vastgelegd dat de verenigingen 10% 

korting op de contributie moet geven voor studentensporters die bij de verenigingen lid zijn. Door 

deze nieuwe regel is de kano verenging geen erkende vereniging meer en ook bij de honk- en 

softbal en de rugby vereniging is er verzet tegen de 10% korting voor studenten. In 2018 zullen 

de laatste contracten ondertekend worden en gekeken worden welke verenigingen onder de 

nieuwe voorwaarden geen erkende vereniging meer willen zijn.  

6.2  Nieuwe erkende verenigingen 

Naast de huidige erkende verenigingen zijn er ook nieuwe verenigingen die wellicht erkend 

willen worden door SWU Thymos. SWU Thymos staat hier voor open en zal mee denken met de 

verenigingen die erkend willen worden, mits zij voldoen aan de voorwaarden van SWU Thymos. 

SWU Thymos zal niet actief zoeken naar erkende verenigingen, maar zal positief kritisch 

tegenover eventuele nieuwe erkende verenigingen staan. 

 

 Wie Wat Waarom 

6.1 A SEC/PEN De lijst met erkende verenigingen 

en het aantal studenten dat 

subsidie aanvraagt up-to-date 

houden. 

Zo weet het DB hoeveel 

verenigingen er zijn en hoeveel 

studenten er gebruik maken van de 

subsidie voor de erkende 

verenigingen. 

6.1 B SEC De erkende verenigingen van een 

afstand blijven volgen. Door elk 

jaar om een update te vragen en 

eens in de drie jaar de contracten 

te ondertekenen.  

Zo weet het DB over het reilen en 

zeilen van de erkende 

verenigingen. 
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7  Ongebonden sporters 

7.1  Algemeen 

SWU Thymos ondersteunt ook de ongebonden sporter. Hierbij kan gedacht worden aan de 

gebruikers van de fitnessfaciliteiten, het zwembad, de squash- en tennisbanen en deelnemers 

van de cursussen en de TIC’s. Thymos zet zich richting het SCB in voor een goed aanbod van 

cursussen en voldoende uren voor de TIC’s. Sinds de komst van de tweede sporthal is er meer 

ruimte voor cursussen en TIC’s.  

7.2  Recreantenraad 

Eerder werden ongebonden sporters vertegenwoordigd door de Recreantenraad (RR), maar 

deze is al sinds 2004 inactief. Deze raad wordt bewust niet opgeheven, zodat wanneer er behoefte 

is aan een actieve RR, deze meteen weer kan doorstarten. Middels deze raad hebben ongebonden 

sporters stemrecht in de AB-vergaderingen en zodoende zeggenschap in het beleid van SWU 

Thymos. Na een aantal mislukte pogingen tot een doorstart is geconcludeerd dat er onder 

ongebonden sporters onvoldoende animo bestaat om zich bezig te houden met het beleid van 

SWU Thymos. Daarom zal ook dit jaar geen nieuwe poging gedaan worden om de RR nieuw leven 

in te blazen, tenzij zich een aantal enthousiaste personen meldt. Op de website van SWU Thymos 

staat vermeld wat de RR is. In de tussentijd is SWU Thymos er voor verantwoordelijk dat het 

belang van de ongebonden studentensporter goed vertegenwoordigd wordt. Doordat ze 

ongeorganiseerd zijn lijken hun belangen minder groot en verdwijnen ze soms tussen de belangen 

van alle ssv’s.  

7.3  Thymos Interne Competities 

SWU Thymos organiseert ieder jaar de Thymos Interne Competities (TIC’s) in de sporten 

knotsbal, veldvoetbal, zaalvoetbal en beachvolleybal. Dankzij de tweede sporthal is er meer 

ruimte voor TIC’s. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het invoeren van een 

nieuwe TIC in periode 1/2 en 5/6. Daarnaast wordt er gekeken naar verandering van de TIC 

periodes, zodat alle rondes even lang zijn. Op dit moment is de TIC ronde in periode 3/4 zo kort 

dat er niet genoeg ruimte is voor alle wedstrijden en er meer teams zijn die mee willen doen, dan 

mogelijk is.  

SWU Thymos streeft ernaar om deelname aan de TIC’s laagdrempelig te houden. Daarom zijn 

er geen kosten aan verbonden, bestaan er verschillende niveaus en hoeven deelnemers geen lid 

te zijn van een ssv. Iedereen die deelneemt aan de TIC’s moet sportrechten bezitten, want 

iedereen die van de faciliteiten van het sportcentrum gebruik maakt, dient hiervoor te betalen. 

Een jaarlijks terugkerend probleem zijn deelnemers zonder sportrechten.  

SWU Thymos controleert meteen na het sluiten van de inschrijvingen de deelnemers op 

sportrechten. Mocht een teamlid geen sportrechten hebben dan ontvangen teams een 

waarschuwing en een deadline. Mochten de teams na de deadline nog spelers zonder 

sportrechten hebben worden ze uit de competitie gehaald. Daarnaast zullen wij het SCB 

stimuleren om regelmatig sportrechtcontroles uit te voeren en het SCB laten doorgeven welke 

teams geen sportrechten hebben.   

Alle winnaars van de TIC’s ontvangen een prijs, zoals een taart. Omdat het DB niet altijd 

aanwezig is om de prijzen uit te reiken kunnen deze opgehaald worden door de winnaars in de 

Sports Pub. John Schouten (kantinebeheerder) kan worden gevraagd om een foto te maken, die 

gedeeld kan worden op facebook.  

Het speelschema van de TIC’s wordt gemaakt in Google Docs. Op deze manier is het meest 

actuele speelschema beschikbaar voor de teamcaptains. Wanneer teams een wedstrijd willen 

verplaatsen, kunnen ze in één oogopslag zien wanneer het veld/de zaal nog beschikbaar is. Het 
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daadwerkelijk verplaatsen van de wedstrijden loopt nog steeds via SWU Thymos. Bij het 

ontwikkelen van de nieuwe website, wordt er gekeken naar een efficiëntere manier om de TIC 

bij te houden.  

In 2017 is geprobeerd een lunch met de teamcaptains  van voetbal en zaalvoetbal gehouden, 

tijdens deze lunch waren er twee teamcaptains aanwezig. Deze gaven goede feedback. Daarom 

wordt aangeraden om alleen een keer aan het begin van het jaar een TIC lunch te organiseren 

om persoonlijke feedback te ontvangen.  

Knotsbal is een populair spel in Wageningen en de knotsbal TIC is druk bezet. Een terugkerend 

probleem is dat de knotsen snel kapot gaan. Het kost SWU Thymos veel geld en tijd om de 

knotsen steeds te repareren en te vervangen. In 2018 wordt er gekeken naar een plan om deze 

langer mee te laten gaan. Er is een pilot gestart met andere knotsen en er wordt gekeken of deze 

minder snel kapot gaan en of deze als standaard ingevoerd gaan worden. Daarnaast wordt er 

gekeken naar een oplossing in de verkoop van knotsen in plaats van het uitlenen daarvan.  

 

 Wie Wat Waarom 

7.1 A DB Tijdens het SCB/Thymos-overleg, 

de AB-vergadering en het 

organiseren van evenementen, 

belangen behartigen van de 

ongebonden sporter. 

Het is belangrijk dat de 

ongebonden sporter goede tijden 

en genoeg ruimte heeft om te 

sporten. 

7.2 A DB De honneurs waarnemen van de 

RR.  

Luisteren naar en opkomen voor de 

ongebonden sporters. 

7.2 B DB Toenadering zoeken tot de 

ongebonden sporter. Door met 

deze sporters te praten tijdens 

evenementen en experiences.  

Deze sporters zijn een groot deel 

van onze doelgroep, maar lastig te 

bereiken.  

7.3 A SP1/SP2 Het sportaanbod vergroten voor 

de ongebonden sporters door het 

organiseren van TIC’s.  

Zo kan de ongebonden sporter 

meer verschillende sporten 

beoefenen. 

7.3 B SP1/SP2 Teams uitsluiten voor de TIC’s 

indien ze na de deadline 

teamleden zonder sportrechten 

hebben. 

Iedereen die op de Bongerd sport 

moet sportrechten hebben. 

7.3 C DB Het promoten van de TIC’s tijdens 

de AID, door flyers uit te delen en 

deze op Facebook te delen.  

Dit zorgt voor meer TIC-teams.  

7.3 D DB Het SCB stimuleren sportrechten 

te controleren. 

Zo heeft iedereen die op de 

Bongerd sport daadwerkelijk 

sportrechten. 

7.3 E SP1/SP2 Iedere ronde elke TIC evalueren, 

door evaluatieformulieren naar de 

teamcaptains te sturen.  

Zo worden de TIC’s 

geoptimaliseerd. 

7.3 F DB Zorgen voor voldoende TIC uren. Zo kan elk TIC-team voldoende 

wedstrijden spelen. 
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7.3.G SP1/SP2 Actief promoten van het 

individuele inschrijfsysteem.  

Zo kunnen studenten die geen 

team hebben toch meedoen. 

7.3 H PUB John Schouten vragen om foto’s 

te maken van en de prijzen 

uitdelen aan de TIC winnaars en 

deze foto’s mogelijk op facebook 

delen. 

Zo worden de winnaars extra in het 

zonnetje gezet en dit is extra 

promotie voor de TIC. 
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8  Evenementen 

8.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe SWU Thymos het algehele studentensportklimaat in 

Wageningen tracht te verbeteren, door het organiseren van evenementen. Het hoofdstuk zal 

verder ingaan op de verschillende evenementen die SWU Thymos organiseert. Daarnaast wordt 

het beleid van SWU Thymos met betrekking tot het GNSK nader gespecificeerd en wordt de rol 

van vrijwilligers, zowel bij evenementen als binnen commissies, uitgelicht. 

8.2 Evenementen 

8.2.1  Continuering en diversiteit in evenementen 

Voor de naamsbekendheid is het van belang een aantal jaarlijks terugkerende evenementen te 

organiseren, waarmee de naam SWU Thymos nadrukkelijk geassocieerd wordt. Het gaat om de 

Sportnacht, de Battle of the Studies (BotS), de Dansavond, de Vechtsportavond, het Baltoernooi, 

het Rackettoernooi, het Sticktoernooi en de Olympics. In verband met de groeiende 

accommodatiedruk leggen het huidige en het aankomende bestuur tijdens de AID samen de data 

voor deze grote evenementen voor het komende collegejaar vast en worden deze doorgegeven 

aan het SCB en de ssv’s. Naast de grote evenementen is er een aantal Experiences die elk jaar 

opnieuw georganiseerd wordt en veel deelnemers trekt, zoals de Ice Skating Experience, de 

Gliding Experience, de Indoor Ski Experience, het sporgala en Night Canoeing.  

SWU Thymos zet zich in voor een zo breed mogelijk sportaanbod en organiseert daarvoor zoveel 

mogelijk verschillende evenementen met daarbij een optimale benutting van tijd, budget en 

accommodatie. Er zal hierbij kritisch gekeken worden naar de financiële bijdrage van SWU 

Thymos in relatie tot de deelnemersaantallen per evenement. Elk jaar wordt er weer gekeken 

naar nieuwe originele experiences en evenementen. Ook kunnen er sport gerelateerde lezingen 

gehouden worden.  

8.2.2 Battle of the Studies 

Elk jaar wordt er een evenement voor de studieverenigingen georganiseerd, de Battle of te 

Studies. In 2017 is het idee ontstaan de traditionele Battle of the Studies te veranderen in de 

Battle of the Studies/ssv’s. Dit omdat het deelnemersaantal van de BotS elk jaar terugloopt en er 

zo en passant een extra evenement voor de ssv’s wordt georganiseerd. In 2017 waren er 

uiteindelijk 22 teams waarvan 2 ssv teams. aangezien de opkomst van de studieverenigingen 

goed was, worden in 2018 de ssv’s alleen uitgenodigd als er te weinig studieverenigingsteams 

meedoen. Er zal een vroege deadline voor de studieverenigingen komen, waarna besloten kan 

worden om de ssv’s alsnog uit te nodigen. Om het aantal studieteams te vergroten is in 2017 de 

Botscup in het leven geroepen, die gewonnen kan worden door de studievereniging die het best 

presteert. Met meer teams is de kans op de winst groter.  

8.2.3 Sportgala 

In 2015 is voor het eerst het sportgala georganiseerd tijdens het lustrum van SWU Thymos. 

Sinds 2016 is het gala losgekoppeld van de dies en is het een losstaand evenement geworden. 

Tijdens dit gala vinden de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg en coach van het jaar 

plaats. Ssv’s kunnen mensen nomineren en tijdens de avond kan er ook door alle aanwezigen 

gestemd worden. Daarnaast is het sportgala een evenement waar ssv’s onderling informeel met 

elkaar kunnen kennismaken.  

8.2.4  Lezingen 

Naast sport evenementen kan er elke periode ook een lezing worden georganiseerd over een 

aan sport gerelateerd onderwerp. Daarnaast is er de mogelijkheid om spinning lezingen te geven 
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in de spinning zaal van de Bongerd. Ook zouden er lezingen georganiseerd kunnen worden na 

een bepaalde cursus van de bongerd, waarin uitgelegd wordt waarvoor alle oefeningen, die 

tijdens de cursus gedaan worden, dienen. Hiervoor kunnen de docenten die de cursus geven 

gevraagd worden.  

Ook zal er elk jaar een health week georganiseerd worden. In deze week staat de gezondheid 

voorop en zullen er veel lezingen gegeven worden en gezonde lunches verkocht worden.  

8.2.4 100 jaar wur 

In 2018 viert de universiteit van Wageningen haar 100e Dies Natalis. Het jubileum jaar wordt 

gevierd aan de hand van drie hoofdthema’s: ‘Life, Food en Earth’. In het kader van deze 

thema’s worden activiteiten georganiseerd voor studenten, medewerkers, alumni en 

geïnteresseerden. Het GNSK is ook onderdeel van het programma en valt onder het thema: 

Food. Daarnaast valt de Healthweek ook in het programma van 100 jaar WUR en wordt deze 

week groter opgezet.  

8.2.6  Organisatie omtrent evenementen van SWU Thymos  

Om voldoende tijd te hebben voor de voorbereiding van een evenement, zet de voorzitter van 

SWU Thymos een evenement ruim van tevoren op de langetermijnplanning van de DB-

vergadering. Tijdens het SCB-Thymos overleg worden de evenementen die op de planning staan 

doorgesproken om te verzekeren dat het SCB en SWU Thymos beiden op de hoogte zijn van de 

stand van zaken.  

8.3  Commissies en vrijwilligers 

8.3.1  Commissies 

Voor de grotere evenementen, zoals de Battle of the Studies, de Sportnacht, de Olympics, 

Healthweek en het gala, worden commissies opgestart. Voor de organisatie van deze 

evenementen wordt samengewerkt met Wageningse studenten, ssv’s, andere besturen, erkende 

verenigingen en het SCB. Jaarlijks wordt de organisatie van het Baltoernooi in samenwerking met 

VeSte gedaan en de Olympics in samenwerking met ISOW, IxESN en/of S&I. Bij het 

Rackettoernooi, Sticktoernooi en het Baltoernooi, worden de desbetreffende verenigingen 

gevraagd om vrijwilligers te leveren die hun sport tijdens het toernooi begeleiden. Deze 

samenwerking wordt als prettig ervaren en op deze manier kunnen kennis, ervaringen en 

materialen gedeeld worden, wat het evenement ten goede komt.  

8.3.2  Vrijwilligers 

Naast commissieleden zijn vrijwilligers onmisbaar bij de organisatie van de grote evenementen. 

Onder vrijwilligers vallen de personen die helpen op de avond zelf, inclusief de EHBO’ers. Uit 

ervaring blijkt dat specifiek oud-DB’ers, commissieleden en vrijwilligers van voorgaande jaren 

vaak geïnteresseerd zijn om tijdens evenementen te helpen. Omdat vrijwilligers vaak moeilijk te 

vinden zijn, wordt er op tijd begonnen met de werving hiervan. Bij ssv’s polsen is hiervoor een 

goede manier. Tijdens de BotS helpen mensen van het AID bestuur standaard mee als vrijwilliger. 

De vraag voor vrijwilligers en commissieleden wordt standaard meegenomen in de promotie van 

het evenement, zodat iedereen op de hoogte is van het feit dat er vrijwilligers gezocht worden.  

8.4  Externe evenementen 

SWU Thymos stimuleert de deelname aan grote landelijke studentensportevenementen, zoals 

de Batavierenrace, de Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s), het Groot Nederlands 

Studenten Kampioenschap (GNSK) en de Studentenwintersport (StuWi) door deze evenementen 

te promoten en subsidies te geven op deelname hieraan. De rol van SWU Thymos omtrent de 

StuWi is het verschaffen van informatie en het verzorgen van promotie binnen Wageningen. In 
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2016, 2017 viel en in 2018 valt de StuWi in een tentamenweek, waardoor er voor een zelf 

georganiseerde wintersport is gekozen en er dus geen promotie vanuit SWU Thymos voor de 

StuWi werd gemaakt. In 2018 zal SWU Thymos bij StuWi lobbyen voor een goede wintersport 

datum voor Wageningse studenten in 2019, zodat mensen in Wageningen ook weer met de reis 

van STuWi mee kunnen.  

8.5 GNSK 

8.5.1  Algemeen 

Elk jaar wordt er door het GNSK bestuur, het GNSK georganiseerd in een studentenstad in 

Nederland. Het GNSK bestaat uit acht jaarlijks terugkerende sporten, een aantal steeds 

wisselende keuzesporten en mogelijk een demosport. In 2018 wordt het GNSK in Wageningen 

gehouden.  

8.5.2  Breedtesport  

Studentensport Nederland (SSN) wil mogelijk de invulling van het GNSK veranderen, waardoor 

er meer zal worden ingezet op topsport. SWU Thymos staat meer voor de breedtesport en is 

daarom niet perse blij met de inzet op topsport. De Wageningse teams komen naast het 

neerzetten van een goede prestatie ook voor de gezelligheid naar het GNSK. Als het te veel om 

topsport gaat draaien zullen misschien veel Wageningse atleten afhaken. Een van de 

veranderingen die de SSN en hoofden van studentensportcentra willen doorvoeren is het sporten 

op vrijdag en zaterdag in plaats van op zaterdag en zondag. Hierbij zou het grote feest op 

zaterdagavond geen invloed meer hebben op het sporten op zondag. In 2018 blijkt dit niet 

mogelijk te zijn en zal er op drie dagen gesport worden.  

8.5.3 Dispensatieregel 

In het verleden gold een dispensatieregel van Studentensport Nederland (SSN) bij het GNSK. 

Dit betekende dat er sporters uit andere steden konden worden gehaald om het team te 

versterken. SWU Thymos heeft gestreden tegen deze regel. Eind 2016 is dit succesvol gebleken. 

De dispensatieregel is namelijk afgeschaft. Een sporter kan alleen uitkomen voor de stad waarin 

hij of zij op dat moment ingeschreven staat als student of het vorige jaar studeerde. Dit laatste 

valt onder de +1-regeling.  

8.5.4 GNSK 2018 

In 2018 komt het GNSK naar Wageningen, dit evenement zal worden georganiseerd door de 

GNSK bestuur die door SWU Thymos in 2017 is opgezet. Het GNSK bestuur regelt de meeste 

dingen, maar als sportraad van de organiserende universiteit is SWU Thymos wel betrokken bij 

de organisatie. SWU Thymos zit in het RvA, onderhoud nauw contact en vertegenwoordigd ook 

de belangen van het GNSK bestuur tijdens SSN vergaderingen. Daarnaast zullen de DB leden 

tijdens het GNSK zelf en in de weken ervoor het GNSK bestuur als vrijwilligers helpen. Doordat 

de DB leden nauw betrokken zijn bij het GNSK kunnen ze belangrijke functies uitvoeren tijdens 

het weekend van het evenment. Ook de nieuwe DB leden kunnen tijdens het GNSK helpen als 

vrijwilliger.  

Met het GNSK kan de Wageningse studentensport landelijk op de kaart gezet worden. Daarom 

zal SWU Thymos het GNSK bestuur helpen met de promotie en ssv’s stimuleren zo veel mogelijk 

mensen af te vaardigen, zodat hopelijk het hoogste aantal Wageningse deelnemers aan het GNSK 

ooit bereikt wordt. 

 

 Wie Wat Waarom 
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8.2 A SP1/ 

SP2 

Het organiseren van originele, ludieke en 

laagdrempelige sportevenementen. 

Zo worden veel verschillende 

studenten bereikt voor de 

evenementen. 

 

8.2 B DB Deelname aan evenementen relatief 

goedkoop houden. 

Goedkopere evenementen zorgen er 

voor dat er meer mensen mee doen.   

8.2 C SP1/SP

2 

Zorgen voor een goede voorbereiding van 

een evenement door het maken van/goed 

doornemen van een draaiboek en het 

opstellen van een begroting en een 

factsheet voor op de dag zelf. 

Zo zijn de evenementen goed 

voorbereid en verlopen de 

evenementen soepel.  

 

8.2 D DB Doornemen van de factsheet van het 

evenement. 

Zo kan het DB optimaal helpen op het 

evenement zelf. 

8.2 E SP1/ 

SP2 

Zorgen voor een goede afronding van een 

evenement in de vorm van het versturen 

van enquêtes, het schrijven van 

evaluaties en het opstellen van een 

afrekening. De statistieken zullen worden 

gevraagd bij inschrijving 

(promotiemiddelen en percentage 

internationalen). 

Zo kan het evenement het jaar erna 

ook goed georganiseerd worden. Met 

de afrekening kan erop worden gelet 

waar het geld heen is gegaan en kan 

de begroting het jaar erop goed 

gemaakt worden. Met de statistieken 

kan de promotie geoptimaliseerd 

worden. 

8.2 F DB Een sportgala organiseren waarbij de 

sportman, sportvrouw, sportploeg en 

coach van het jaar worden verkozen. 

Dit is een informele avond waar alle 

Wageningse sporters bij elkaar kunnen 

komen en talenten kunnen worden 

bekroond.  

8.3 A DB Studenten benaderen voor commissie- 

en/of vrijwilligerswerk via facebook, 

nieuwsmailing, de website en door ze 

persoonlijk te vragen. 

Zo bereikt SWU Thymos veel 

verschillende mensen om 

commissiewerk en vrijwilligerswerk te 

doen. 

8.3 B DB De vrijwilligers en commissieleden een 

bedankje geven na afloop van het 

evenement. 

 

Zo weten de vrijwilligers hoe het 

evenement is verlopen en hoe 

belangrijk hun bijdrage is. 

8.3 C DB Aan het eind van het collegejaar de 

vrijwilligers-BBQ organiseren voor alle 

vrijwilligers en betrokkenen. Hier ook het 

nieuwe DB, het CvA, de kcc en de ssv-

besturen uitnodigen.  

Zo houdt SWU Thymos de vrijwilligers 

en commissieleden betrokken bij de 

stichting. 

8.3 D DB De contactgegevens van de vrijwilligers 

en commissieleden bijhouden, mits hier 

toestemming voor is gegeven. 

Zo kan SWU Thymos de vrijwilligers 

evaluaties sturen en uitnodigen voor 

het evenement voor de vrijwilligers. 

8.4 A SEC Het promoten van externe evenementen 

zoals NSK’s en de Batavierenrace, onder 

andere doormiddel van subsidies. 

Ervoor zorgen dat veel Wageningse 

studenten meedoen aan deze 

evenementen. 
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8.4 B DB Afvaardiging Thymos in 

Batavierenracecommissie voor het WUR-

team. 

Ervoor zorgen dat het WUR-team goed 

wordt samengesteld en de beste lopers 

lopen tijdens de Batavierenrace. 

8.5 A VRZ/ 

SEC 

Inzetten op het behouden van een 

studentensfeer op het GNSK.  

Het toernooi dreigt een evenement te 

worden gericht op topprestaties. SWU 

Thymos wil dat het GNSK de 

studentensfeer behoud, echter 

stimuleert SWU Thymos wel 

prestatiesport. 

8.5 B SEC Zoveel mogelijk studenten laten 

deelnemen aan het GNSK. Hiervoor 

zorgen door het GNSK te promoten en 

subsidies te verschaffen.  

Als er meer Wageningse studenten 

meedoen komt Wageningen hoger op 

de ranglijst en zo wordt sportstad 

Wageningen beter geprofileerd.  

8.5 C VRZ/ 

SEC 

Bij SSN inzetten op minder fraude betreft 

deelnemers aan het GNSK.  

Het GNSK is een studentencompetitie 

tussen verschillende steden, hierbij 

zouden er geen studenten uit andere 

studenten of mensen die geen student 

meer zijn mogen deelnemen.  

8.5 D SEC In januari trainers van het SCB benaderen 

voor het GNSK. 

Deze trainers kunnen studenten 

overhalen mee te doen aan het GNSK. 

8.5 E SEC Bij het SCB lobbyen voor trainingsuren 

voor GNSK teams en kijken wat er 

mogelijk is binnen onze eigen TIC-uren.  

Om de teams die naar het GNSK gaan 

zo goed mogelijk voorbereid te laten 

zijn. 
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9 Promotie 

9.1   Algemeen 

Er worden verschillende kanalen gebruikt ter promotie van ssv’s, verschillende activiteiten die 

SWU Thymos organiseert en verschillende subsidies die SWU Thymos uitkeert. De primaire 

promotiemiddelen zijn: website, de nieuwsmailing, Facebook, Instagram, flyers, posters en 

beeldschermen. In dit hoofdstuk worden alle promotiemiddelen behandeld.  

9.2  Website 

9.2.1  Algemeen 

De website is een belangrijke permanente bron van informatie. Het voornaamste doel van de 

website is het geven van een uitgebreid overzicht van alle informatie omtrent evenementen, 

subsidies, verenigingen, de TIC’s en SWU Thymos zelf. Alle primaire promotiemiddelen zullen 

verwijzen naar de website voor meer informatie. Het is daarom belangrijk dat de website up-to-

date wordt gehouden en alles op de website klopt.  

9.2.2  Studentensportverenigingen 

Om naar buiten toe duidelijk te maken dat de ssv’s ook onderdeel zijn van SWU Thymos, staat 

er informatie over de sportverenigingen op de website. Er is een pagina met de namen van alle 

ssv’s en een link naar hun website. Wanneer er een nieuwe ssv opgericht is, wordt die zo snel 

mogelijk aan de website toegevoegd.  

9.2.3 Nieuwe website 

SWU Thymos beheerde tot het collegejaar 2016 - 2017 twee websites waarop de inschrijvingen 

voor evenementen, experiences en de TIC’s te vinden waren. Sinds 2016/2017 gaan de 

inschrijvingen van experiences via de site van het sportcentrum. Inschrijvingen voor de TIC’s 

verlopen nog wel steeds via de TIC-site.  

Vanaf 2015/2016 is er aan een nieuwe website gewerkt. Door miscommunicatie is de nieuwe 

site niet in gebruik genomen. Er stonden te veel fouten in en hij werkte niet goed. In 2018 gaat 

er gekeken worden of de problemen verholpen kunnen worden en het inschrijven voor 

evenementen,  TIC’s en experiences via dezelfde site te laten verlopen. Mocht dit niet werken zal 

gekeken worden naar het bouwen van een nieuwe site.  

9.3  Sociale media 

9.3.1  Facebook 

Facebook is een belangrijk medium onder studenten. Daarom wordt de Facebookpagina van 

SWU Thymos actief gebruikt. Hier wordt informatie geplaatst over evenementen, experiences, 

Thymos Interne Competities, dagelijkse Thymos bezigheden en overige ontwikkelingen op het 

gebied van sport. Er wordt naar gestreefd om een post per dag te plaatsen en er worden alleen 

Facebookevenementen aangemaakt voor grote evenementen omdat er anders te veel berichten 

worden geplaatst. Verder wordt er in 2018 onderzocht of betaalde berichten leiden tot meer 

reacties.  

 

9.3.2 Instagram 

Sinds 2015 heeft SWU Thymos ook een Instagram account. Hier worden regelmatig foto’s op 

geplaatst. Ook is er een rubriek ‘Humans of the Bongerd’ waar sporters uit Wageningen voor 

worden geïnterviewd. Daarnaast worden in 2018 de rubrieken dilemma op donderdag en 

flashback Friday ingevoerd. Hiernaast worden ook de bezigheden van het DB op Instagram 



‘Core Stability’ - Beleidsplan 2018 - SWU Thymos 

 

49 

 

geplaatst, zodat mensen een beter idee krijgen van wat een bestuursjaar bij SWU Thymos inhoud. 

Het doel is om minimaal twee keer per week iets op Instagram te plaatsen.  

9.3.3  LinkedIn 

SWU Thymos heeft en LinkedIn profiel en is sinds 2017/2018 als bedrijf geregistreerd, zodat de 

bezigheden van SWU Thymos daar op gezet kunnen worden. Daarnaast kan het gebruikt worden 

voor sponsoring, docenten zoeken voor lezingen en het aantrekken van nieuwe bestuursleden. 

Ook is het goed om een netwerk van oud DB leden te vormen.  

9.3.4  SCB-applicatie 

Het SCB heeft een nieuwe app laten ontwikkelen met daarin informatie over het sportrooster 

en het sportcentrum. SWU Thymos zou hier ook deel van uit kunnen maken. Er wordt in 2018 

gekeken naar de mogelijkheden.  

9.3.5  Twitter 

Dit jaar zal Twitter niet gebruikt worden, omdat het DB de indruk heeft dat de huidige 

Wageningse studenten niet actief zijn op Twitter. Mogelijk verandert dit nog in de toekomst. In 

dat geval zal SWU Thymos hierop inspelen.  

9.4      Promotiematerialen 

9.4.1 SWU Thymos Nieuwsmailing 

Uit veel evenementenenquêtes komt naar voren dat de nieuwsmailing als één van de 

voornaamste promotiemiddelen van SWU Thymos wordt beschouwd. Het is een promotiemiddel 

waarmee veel studentsportrechtenhouders in één keer geïnformeerd kunnen worden over 

aankomende evenementen en overige sport gerelateerde informatie. In de nieuwsmail staan de 

aankomende evenementen, worden commissie/bestuursleden gezocht, wordt de verkoop van 

frisbees en knotsen genoemd en worden de subsidieregelingen uitgelegd. De link via waar 

mensen zich kunnen opgeven wordt ook toegevoegd, zodat het voor mensen makkelijk is om zich 

gelijk in te schrijven voor evenementen, toernooien en experiences.  

9.4.2  Posters en flyers 

Met behulp van posters en flyers wordt de aandacht gevestigd op aankomende evenementen. 

Om er zeker van te zijn dat alle promotiemogelijkheden benut worden, is er een lijst gemaakt 

van de diverse plaatsen waar posterruimte beschikbaar is en waar veel studenten komen. 

Afhankelijk van het evenement wordt er een standaard format gebruikt of een geheel nieuwe 

poster ontworpen.  

Elke twee maanden komt er een evenementenkalender uit waarop de evenementen in die 

periode op staan. Op de achterkant van deze kalender kan een evenement extra gepromoot 

worden. Deze sportkalender komt in de posterborden op het SCB, op de tafel in de sports pub en 

wordt geflyerd. Daarnaast zal deze tijdens de AID verspreid worden.  

9.4.3  Sportgids 

In de sportgids wordt veel informatie over studentensport in Wageningen aangeboden. In deze 

gids staat: wat SWU Thymos doet, alle ssv’s, de erkende verenigingen, alle lessen en cursussen 

van het SCB. De gids bestaat uit zowel een Nederlandse als een Engelse versie en wordt aan alle 

nieuwe studenten in Wageningen gegeven tijdens de (winter) AID.  

9.4.4  Ssv-folder 

Voorheen werd er eens per drie jaar een folder gemaakt voor alle ssv’s met specifieke informatie 

over de vereniging. In 2017 is besloten om dat eens per twee jaar te maken, omdat informatie 

snel veranderd en er steeds meer ssv’s bij komen. Tijdens de AID en open dagen van de WUR 
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liggen deze folders op het kraampje van SWU Thymos en de verenigingen kunnen ze zelf 

gebruiken tijdens de sportmarkt. Tevens is er een folder waarin alle erkende verenigingen staan 

en een folder over de Thymos interne competities.  

9.4.5  SWU Thymos bij SCB 

Binnen het SCB maakt het DB gebruik van diverse promotiemogelijkheden. Zo worden 

aankondigingen van evenementen vertoond op beeldschermen in de gang van het sportcentrum. 

Staan de evenmentenkalenders in de sportpub, worden de posters op de posterborden 

opgehangen, kunnen er banners boven de ingang worden opgehangen en staan de evenementen 

op de SCB site. Ook hangen er kastjes van ssv’s met hun eigen promotiemiddelen op het 

sportcentrum. Voor de nieuwe verenigingen zullen er nieuwe kastjes worden opgehangen.  

9.4.6  Overig promotiemateriaal 

In 2015 is het logo vervangen. Hierdoor is al het materiaal waarop het logo van SWU Thymos 

is gedrukt opnieuw besteld met het nieuwe logo. Het visitekaartje is inmiddels toegevoegd als 

nieuw promotiemateriaal. Daarnaast zijn er in 2017 voor het eerst bierviltjes besteld en worden 

er in 2018 gekeken naar de mogelijkheid om bidons te bestellen voor de verkoop. Ook zijn er 

stickers, pennen, (beach)vlaggen en Thymos ballen beschikbaar voor promotiedoeleinden.  

9.5  Rondleidingen en voorlichtingsdagen 

Tijdens voorlichtingsdagen vertegenwoordigt SWU Thymos de gehele studentensport in 

Wageningen, waaronder de ssv’s. Op deze dagen geeft het DB niet alleen voorlichting over de 

sportstichting en evenementen, maar over de sportmogelijkheden in Wageningen in het 

algemeen. Daarnaast worden er op aanvraag rondleidingen gegeven op het sportcentrum de 

Bongerd tijdens opendagen en meeloopdagen.  

9.6  Sportcommissies studie- en studentenverenigingen 

De verschillende studie- en studentenverenigingen hebben over het algemeen een 

sportcommissie. Het DB heeft alle contactgegevens van sport/activiteitencommissies van de 

studieverenigingen de afgelopen tijd verzameld. Deze kunnen benaderd worden om evenementen 

als de BotS te promoten.  

9.7  AID 

9.7.1  Algemeen 

Tijdens de AID maken veel eerstejaars studenten voor het eerst kennis met de 

studentenorganisaties in Wageningen, waaronder SWU Thymos. Aangezien een eerste indruk 

belangrijk is, wordt speciale aandacht geschonken aan de presentatie en aanwezigheid van het 

nieuwe DB en de ssv’s tijdens de AID. Het DB zal diverse mogelijkheden tijdens de AID gebruiken 

om studentensport in Wageningen te promoten. SWU Thymos zal tijdens de AID te zien zijn op 

de sportdag, de informatiemarkt, tijdens de Crazy 88 en de Campus Games. 

9.7.2  AID-tasjes 

SWU Thymos heeft ieder jaar de mogelijkheid om eigen promotiemateriaal in de AID-tasjes te 

verzorgen, zowel voor de AID als de WinterAID. Dit promotiemateriaal zal bestaan uit een 

visitekaartje van SWU Thymos, een sportgids en een evenementenkalender van september en 

oktober. Er zullen zowel Engelse als Nederlandse versies van de sportgids verstrekt worden.  
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9.7.3  Sportdag  

De sportdag leent zich uitstekend voor promotie. Deze wordt door het AID-bestuur in 

samenwerking met het SCB en het DB georganiseerd. Er worden verschillende sporten gespeeld, 

die begeleid worden door ssv’s, erkende verenigingen en docenten van het SCB.  

Tijdens de opening van de sportdag houdt de voorzitter van het nieuwe DB een korte 

presentatie waar de eerstejaarsstudenten beter kennis kunnen maken met SWU Thymos en de 

sportfaciliteiten. Een onderdeel van de sportdag is de sportmarkt waarop alle ssv’s een kraampje 

hebben en zichzelf kunnen promoten. Voor deze sportmarkt zijn er van alle ssv’s ssv-folders 

aanwezig, die gemaakt worden door de commissaris publiciteit.  

9.7.4  Informatiemarkt 

Naast de sportmarkt verzorgt SWU Thymos ieder jaar een kraampje op de informatiemarkt in 

het Arboretum, waar zij naast zichzelf ook alle ssv’s en erkende verenigingen vertegenwoordigt. 

Omdat de ssv’s niet op deze markt mogen staan heeft SWU Thymos alle ssv-folders mee en 

beantwoordt vragen over de verschillende sporten. Daarnaast heeft SWU Thymos interesselijsten 

voor alle sportverenigingen, waarop geïnterneerden zich kunnen inschrijven waarna de secretaris 

deze mensen doorgeeft aan alle ssv’s.  

9.7.5  Overige activiteiten tijdens de AID 

Naast de sportdag en de informatiemarkt zijn er nog een aantal activiteiten waar SWU Thymos 

een spel kan verzorgen. De komende AID zal het DB ernaar streven om zo veel mogelijk te laten 

zien, door net zoals voorgaande jaren aanwezig te zijn tijdens de Campusgames en de Crazy 88. 

De afgelopen jaren waren dit de georganiseerde spellen: tjoekbal, komkommerrace en 

Megatwister. Door een ludiek spel te organiseren herinneren mensen zich SWU thymos beter.  

9.7.6  WinterAID 

Tijdens de WinterAID is SWU Thymos verantwoordelijk voor de sportmiddag. Dit gebeurt onder 

supervisie van Liesbeth van der Linden. In samenwerking met enkele ssv’s zal deze middag 

ingevuld worden. Er zal worden ingezet op sporten die internationale studenten waarschijnlijk het 

meeste aanspreken; dit in overleg met de internationale studentenorganisaties als IxESN en 

ISOW. De laatste jaren viel, net als dit jaar, de WinterAID gelijk met de Thymos wintersport. Er 

wordt daarom beroep gedaan op oud-DB’ers om te helpen.  

9.8  Externe publiciteit 

9.8.1 Spread the WURd 

Spread the WURd is het social media team van WUR en valt onder een communicatieadviseur 

van voorlichting en werving. Namens WUR onderhoudt een groep studenten de Instagram en 

Facebookpagina door regelmatig berichten te plaatsen. 

9.8.2 Resource 

De Resource verschijnt eenmaal in de twee weken en de redactie bepaalt zelf welke stukken zij 

interessant vindt om te plaatsen. De evenementenkalender en de nieuwsbrief worden naar de 

Resource opgestuurd zodat zij de evenementen uitkiezen waar zij over willen publiceren. Er is 

echter een kleine keerzijde aan de journalisten van de resource: ze zijn op zoek naar sensatie. 

De stukken moeten eerst ter controle naar SWU Thymos gestuurd worden voordat ze 

gepubliceerd mogen worden. 
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 Wie Wat Waarom 

9.2 A PUB Evenementenkalender op de 

website bijhouden. 

Studenten op de hoogte houden 

wanneer welk evenement is. 

9.2 B PUB Na een evenement zo snel mogelijk 

de foto’s op de website en 

Facebook zetten. 

Voor de deelnemers zijn het leuke 

foto’s en voor de andere studenten 

geeft het een impressie van het 

evenement. 

9.2 C PUB Teksten op de website up-to-date 

houden. 

Zo kunnen bezoekers van de site de 

meest recente informatie vinden.  

9.3 A PUB Thymos-Facebookpagina up-to-date 

en interessant houden door het 

plaatsen van foto’s en het 

promoten van evenementen. 

Naast het promoten van 

evenementen, ‘leuke’ dingen op 

facebook publiceren zodat mensen 

ons blijven volgen. 

9.3 C PUB Één bericht per dag op Facebook 

plaatsen per dag. 

Ervoor zorgen dat mensen niet 

overladen worden met de berichten 

van SWU Thymos. 

9.3 D PUB Minimaal twee keer per week een 

bericht of foto op Instagram 

plaatsen.  

Genereerd bekendheid van de 

bezigheden van SWU Thymos.  

9.4 A SEC Elke eerste werkdag van de maand 

een verzorgde en aantrekkelijke 

nieuwsmailing versturen. 

Om alle studenten met sportrechten 

op de hoogte te houden van de 

evenementen en bezigheden van 

SWU Thymos. Door de foto’s en de 

banner wordt de nieuwsmail 

aantrekkelijker om te lezen. 

9.4 B SEC Alleen sport-gerelateerde informatie 

in de nieuwsmailing plaatsen. 

Onderaan de nieuwsmailing de 

contactgegevens van SWU Thymos 

zetten. 

Zo wordt het duidelijk waar SWU 

Thymos voor staat en wat ze doet. 

Door de contactgegevens onderaan 

te plaatsen weten de studenten waar 

ze contact kunnen opnemen met 

SWU Thymos. 

9.4 C DB Posters ophangen op de 

genoteerde plekken door heel 

Wageningen wanneer de 

inschrijvingen open gaan of 3 

weken voor het evenement.  

Studenten bewust maken van de 

evenementen die SWU Thymos 

organiseert. 

9.4 D DB Flyeren voor grote evenementen in 

combinatie met 

evenementenkalender eens per 

twee maanden in de 

universiteitsgebouwen.  

Om studenten bewust te maken van 

de evenementen van SWU Thymos. 

9.4 E PUB De sportgids up-to-date houden en 

de meest recente versie bij de balie 

plaatsen. 

Zo weet de lezer welke sporten er 

beoefend kunnen worden in welke 

vorm. 

9.4 F PUB De evenementenkalender 

afdrukken en ophangen in het SCB, 

Extra bewustwording voor studenten 

wanneer welk evenement is. 
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het Forum, het Orion en de 

leeuwenborg. 

9.4 G DB De overgebleven sportkalenders bij 

de balie van het SCB neerleggen. 

Dit is extra promotie voor SWU 

Thymos. Anders worden de flyers 

weggegooid.  

9.4 H PUB Extra inzetten op promotie tijdens 

de tentamenperiodes met behulp 

van de aangeschafte stoepborden. 

Mogelijk niet sportende studenten 

komen op het sportcentrum. Deze 

kunnen in de tentamenperiode 

bereikt worden. 

9.4 I PUB Een bestand met promotiemateriaal 

bijhouden en alles checken wat er 

inkomt/uitgaat. 

Zo weet het DB te allen tijde wat 

voor promotiemateriaal aanwezig is. 

9.5 A DB Een SWU Thymos-stand bemannen 

tijdens voorlichtingsdagen van de 

WUR. Op deze dagen ook 

rondleidingen door het 

sportcentrum geven. 

Om de mensen die geïnteresseerd 

zijn om in Wageningen te studeren 

enthousiast te maken voor het 

sporten in Wageningen. 

9.5 B SEC Studieverenigingen twee keer per 

collegejaar benaderen met de 

mogelijkheid om een rondleiding en 

een potje knotsbal te spelen tijdens 

een meeloopdag. 

Om ervoor te zorgen dat de 

studieverenigingen een rondleiding 

krijgen op de Bongerd en op deze 

manier de aankomend studenten  

enthousiast te maken voor sporten. 

9.7 A PUB Tijdens de AID SWU Thymos en de 

studentensport in Wageningen 

promoten, door een banner in de 

hoogstraat op te hangen, het 

verzorgen van promotiemateriaal in 

de AID-tasjes, tijdens de campus 

games en crazy 88 een opvallend 

spel neerzetten, op de sportdag 

zorgen voor een goede locatie voor 

alle ssv’s en op de infomarkt de 

informatie van alle ssv’s 

beschikbaar hebben.  

De AID is een zeer belangrijke week 

voor promotie voor SWU Thymos. De 

eerste impressie is een belangrijke, 

dus het is zaak dat SWU Thymos 

goed opvalt tijdens de AID. Bij de 

campusgames en de AID-infomarkt is 

het zaak dat er iets opvallends staat 

naast de vaak opvallende spellen van 

andere verenigingen.  

9.7 B SP1/SP2 Tijdens de sportdag tevens zorgen 

voor een slecht-weerplan in 

samenwerking met het AID 

bestuur. 

De sportdag is de belangrijkste dag, 

hier maken alle nieuwe studenten 

kennis met alle sporten, dit moet dus 

goed in elkaar zitten en er moet er 

een slecht-weerplan zijn.  

9.7 C SEC Interesselijst voor TIC’s en ssv’s 

verzorgen tijdens de verschillende 

dagen van de AID en op de 

WinterAID. 

Zo kunnen deze geïnteresseerden 

direct na de AID doorgegeven 

worden aan de desbetreffende ssv.  

9.7 D PUB Tijdens de WinterAID de 

sportrechtvrije week promoten. 

Om ook de WinterAID-lopers kennis 

te laten maken met SWU Thymos. 
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9.7 E SP1/SP2 Het verzorgen van de sportmiddag 

in de WinterAID. 

Om ook de WinterAID-lopers kennis 

te laten maken met SWU Thymos. 

9.8 A PUB Contact opnemen met de Resource 

en spread the WURd bij ludieke en 

nieuwe evenementen. 

Meer aandacht voor SWU Thymos 

onder iedereen die de Resource en 

spread the WURd leest. 

9.8 B PUB Minimaal één filmpje per jaar 

maken van een groot evenement, 

eventueel in samenwerking met 

Spread the WURd. 

Het is opvallend, dit zorgt ervoor dat 

meer mensen ernaar kijken. Nu is 

het plaatsen van filmpjes nog weinig 

gebruikt. 
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10 Financiën 

10.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de beleidspunten met betrekking tot de financiën van SWU Thymos 

kort toegelicht. Een uitgebreid overzicht van de financiën is te vinden in de begroting en 

toelichting van SWU Thymos 2018. De begroting wordt niet in dit beleidsplan behandeld. 

De penningmeester doet de boekhouding van SWU Thymos in het programma Exact. Hierin 

staan alle inkomsten en uitgaven, van zowel de rekening als de kas. Hierbij wordt zelf een balans 

en een winst- en verliesrekening gemaakt. In dit programma is het mogelijk om automatisch een 

balans en winst- en verliesrekening te genereren. Bij vragen over de boekhouding kan de kcc 

altijd geraadpleegd worden. Tevens zal de controle van de penningen voornamelijk door de kcc 

gedaan worden. 

10.2  Financiële stukken 

10.2.1 Conceptbegroting en begroting 

Aan het einde van het collegejaar ’17/’18 zal het DB een conceptbegroting voor 2019 opstellen. 

Deze conceptbegroting wordt in juni met de aanvraag van subsidie doorgestuurd naar de afdeling 

Onderzoek & Onderwijs van WUR, zodat zij een indicatie heeft van de gevraagde subsidiebijdrage 

voor 2019. Het opstellen van de begroting dient daarom zorgvuldig te gebeuren. Dit is 

voornamelijk belangrijk om een goede onderbouwing te kunnen geven van de hoogte van het 

subsidiebedrag dat aan WUR gevraagd wordt. De uiteindelijk begroting voor 2019 wordt in 

november opgesteld en op de laatste AB-vergadering van 2018 besproken en goedgekeurd.  

10.2.2 Afrekening 

In Februari zal de afrekening op de AB-vergadering gepresenteerd en goedgekeurd worden. 

Hierin worden de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar verantwoord. 

Deze afrekening wordt voor de AB-vergadering door de kcc gecontroleerd en de kcc zal tijdens 

de AB-vergadering een advies uitbrengen over de financiële staat waarin SWU Thymos verkeerd 

en of de afrekening goedgekeurd zou moeten worden.  

10.3 Eigen vermogen 

SWU Thymos heeft de afgelopen jaren haar eigen vermogen afgebouwd. WUR had een aantal 

jaar geleden moeite met het grote eigen vermogen dat SWU Thymos had. Dit grote vermogen is 

destijds ontstaan doordat subsidies in de voorafgaande jaren niet zijn opgegaan. In de afgelopen 

jaren is het niet gelukt om het eigen vermogen af te bouwen door een toename van de 

reserveringen. Deze zijn toegenomen van 20.000 in 2012 naar 45.000 in 2017. Op dit moment 

zijn de bestemming en de vervaldatum van de reserveringen niet vastgelegd. Voor een aantal 

reserveringen is het onduidelijk waar deze voor gebruikt dienen te worden en een aantal 

reserveringen is hoger dan nodig is. In 2018 willen we geld uit de daarvoor bestemde 

reserveringen halen, onnodige reserveringen laten vervallen en voor de overblijvende 

reserveringen een bestemmingsplan inclusief tijdstraject opstellen. De algemene reserve is de 

afgelopen jaren wel afgenomen. In 2018 zal deze nog verder afnemen ervan uitgaande dat deze 

daling zal stoppen in 2019. Dan zal het eigen vermogen ongeveer een kwart van de totale 

begroting bedragen.  
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10.4 Financiele controle  

10.4.1 Universiteit en kcc 

Tot en met 2015 werd de boekhouding door een medewerker van de universiteit gecontroleerd. 

Op dit moment is de financiële controle van SWU Thymos beperkt. Naast de kcc vindt er geen 

andere controle plaats. In 2018 zal er gekeken worden of er weer een vast controlemoment kan 

worden ingesteld waarop dezelfde controleur als het SCB of een andere financieel medewerker 

van de universiteit de boekhouding samen met de afrekening kan controleren. Daarnaast zal de 

controle van de kcc kritisch bekeken worden. Er wordt een extra inhoudelijke controle door de 

kcc ingesteld voor de bestuurswissel.  

10.4.2 Vice-penningmeester 

De belangrijkste taak van de vice-penningmeester is het ondersteunen van de penningmeester 

tijdens gesprekken en onderhandelingen. Tevens is het belangrijk voor het vice-

penningmeesterschap om de financiële vaardigheden bij te houden, door af en toe met de 

penningmeester mee te kijken of zelf handelingen uit te voeren. Normaal gesproken is de 

voorzitter de vice-penningmeester. In 2018 krijgt de vice-penningmeester een eigen bankpas om 

activiteiten te kunnen betalen, mocht de penningmeester niet aanwezig zijn. Het is de bedoeling 

dat de vice-penningmeester tijdelijk de meest belangrijke taken van de penningmeester kan 

overnemen mocht het nodig zijn. Het is de taak van de penningmeester om de vice-

penningmeester op de hoogte te houden en zo nodig dingen uit te leggen.  

10.5  Bijdrage WUR  

 SWU Thymos ontving tot 2015 een vaste bijdrage van € 55.000,- van WUR. De inkomsten van 

Thymos waren echter lager dan haar uitgaven. Dit kwam door de stijgende studentenaantallen 

en door het stijgende aantal leden van de ssv’s, wat meer materiaalaanvragen met zich mee 

bracht. Daarnaast waren er meer individuele subsidieaanvragen en zijn er nieuwe ssv’s opgericht. 

Na gesprekken met de WUR is toen besloten dat SWU Thymos een jaarlijkse bijdrage ontvangt 

van €63.000. Eind 2016 zijn er gesprekken geweest met Liesbeth van der Linden, waarbij is 

gezegd dat ze niet van plan is, dit bedrag naar beneden bij te stellen ondanks het grote eigen 

vermogen. In 2018 gaan er nieuwe onderhandelingen gevoerd worden waarbij geprobeerd gaat 

worden om meer geld van de universiteit te ontvangen. Dit geld is nodig om de toename van de 

kosten op te vangen. Deze kosten zijn in de afgelopen jaren toegenomen door toenemende 

studentenaantallen en een toename in het aantal ssv’s. Hierdoor zijn de subsidie uitgaven 

toegenomen. Daarnaast heeft Thymos in de afgelopen jaren een aantal vaste activiteiten 

(sportgala, vrijwilligersbarbecue, nieuwjaarsborrel etc.) ontwikkeld die ook het nodige kosten om 

zich beter te profileren en te professionaliseren. 

10.6  Subsidieregelingen 

10.6.1  Algemeen 

Middels diverse subsidieregelingen probeert SWU Thymos sporten voor studenten goedkoop en 

dus laagdrempelig te houden. In deze paragraaf worden de verschillende regelingen behandeld. 

Er zijn subsidies die ssv’s kunnen aanvragen en subsidies bedoeld voor individuele sporters. De 

voorwaarden voor de aanvraag van deze subsidies zijn te vinden in de Reglementen van SWU 

Thymos.   

10.5.2  Kadervorming en opleiding  

Met de kadersubsidie worden ssv-leden tegemoetgekomen in gemaakte kosten voor 

kadervorming en opleidingen, die direct ten goede komen aan een ssv. In de AB-vergadering 
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wordt er op deze regeling gewezen. Tevens worden de jaarlijks georganiseerde kaderdagen 

betaald uit dit potje.  

10.6.3  Subsidie en kantinegelden  

Alle ssv’s krijgen een vaste verenigingssubsidie van € 90,- per jaar. Daarnaast heeft iedere ssv’s 

zonder eigen kantine recht op kantinegelden. Deze worden verstrekt naar verhouding van het 

aantal leden. De hoogte van de totale subsidie wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte 

uren in de Sports Pub. De verdeling van de subsidie onder de ssv’s gebeurt op basis van 

ledenaantallen. Voor deze subsidies moeten de ssv’s hun financiële stukken aanleveren en hun 

leden invoeren op de SCB site. Doordat de verenigingen hun financiële stukken opsturen kunnen 

we enigszins controle houden op de financiën van de ssv’s.  

10.6.4  Kledingsubsidie 

Met ingang van 2014 is de subsidiëring van kleding vanuit WUR stopgezet. Wel vergoeden zij 

de bedrukking van het WUR-logo met een budget wat toereikend is voor 300 shirts, dit staat 

gelijk aan 1.815 euro.   

Verder heeft SWU Thymos budget beschikbaar gesteld ter compensatie van het aanschaffen 

van nieuwe competitieshirts. Per ssv wordt er een bedrag gereserveerd, op basis van het 

ledenaantal. De verenigingen kunnen uit dit potje geld aanvragen als ze nieuwe (wedstrijd) 

kleding bestellen. Op dit moment kunnen niet alle verenigen van dit potje gebruik maken. In 

2018 zal er een plan gemaakt worden zodat alle verenigingen het geld dat voor hun gereserveerd 

is kunnen gebruiken.  

10.6.5 NSK subsidie en garantie subsidie 

Om de organisatie van NSK’s te promoten kunnen ssv’s subsidie aanvragen voor de organisatie 

van deze sportevenementen. De NSK subsidie is een voorwaardelijke subsidie waarvan de hoogte 

jaarlijks samen met het goedkeuren van de begroting wordt vastgesteld. In 2018 wordt er uit 

gegaan van 170,-. Deze subsidie wordt alleen uitgekeerd bij een negatief resultaat. Daarnaast is 

er ook nog een garantiesubsidie voor overige sportevenementen. Het DB stelt de hoogte hiervan 

vast tot een maximum van 300,-. 

10.6.6  Sponsorbudget WUR 

Naast de subsidies vanuit SWU Thymos kunnen de ssv’s ook aanspraak maken op het 

sponsorbuget van de WUR. Elk jaar krijgt SWU Thymos een bedrag van € 2.270,- van WUR om 

uit te geven aan sponsoraanvragen voor sportevenementen waarbij externe deelnemers 

aanwezig zijn, bijvoorbeeld NSK’s en studententoernooien. Dit geld is afkomstig van de afdeling 

communicatie van de WUR.  

10.6.7  Individuele subsidies: Deelname aan sportevenementen 

Individuele sporters kunnen subsidies krijgen voor de Batavierenrace, het GNSK, een NSK en 

andere sportevenementen waarvan de deelnemersbijdrage meer dan € 10,- bedraagt. Voor de 

Batavierenrace en het GNSK is een aparte post. Voor deelname aan de Batavierenrace kan er € 

5,- worden aangevraagd. Vanuit SWU Thymos kunnen studenten 15 euro subsidie ontvangen op 

het inschrijfgeld van het GNSK. Voor deelnames aan NSK’s en overige sportevenementen geld 

een maximum van 32 euro per jaar. Er mag maar één aanvraag per sport worden gedaan, maar 

NSK’s telen weer apart. Sportrechthouders worden via de nieuwsmailing en hun ssv’s 

geattendeerd op deze subsidieregeling.  

10.6.8  Individuele subsidies: Erkende verenigingen 

Studentensportrechthouders die lid zijn van een erkende vereniging kunnen subsidie ontvangen 

op hun lidmaatschap. De voorwaarden hiervoor staan in SWU Thymos haar reglementen 
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beschreven. Erkende verenigingen worden gevraagd de regeling onder hun leden te promoten 

en daarnaast worden de studenten erop gewezen via de nieuwsmailing.  

10.7  Klein materiaal-aankopen 

Ssv’s ontvangen klein materiaal van SWU Thymos. De aanvragen voor klein materiaal moeten 

via de trainer van de ssv’s verlopen, met uitzondering van ssv’s zonder trainer. In de afgelopen 

jaren is het begrote bedrag voor de aanschaf van klein materiaal steeds overschreden, daarom 

wordt er kritisch naar de aanvragen gekeken. In 2018 wordt er een plan opgesteld om er voor te 

zorgen dat er niet steeds zo ver over het budget heen gegaan wordt. In dit plan komt een 

verdeling die af hangt van ledenaantallen en algemene kosten van een sport. Naast dat 

verenigingen via SWU Thymos klein materiaal kunnen aanschaffen, worden grote dingen die bij 

de accommodatie horen via het SCB gekocht. Er bestaan nog wel eens discussies over de vraag 

of het SCB of SWU Thymos het materiaal moet betalen, omdat er geen hele duidelijke regels over 

zijn vastgesteld.  

10.8 Verzekeringen 

SWU Thymos heeft de afgelopen jaren een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

aangeboden voor alle ssv’s. Begin 2017 is Interpolis gestopt met het aanbieden van deze 

verzekering. In 2018 zal er op zoek gegaan worden naar een andere aanbieder door middel van 

een verzekeringsagent en het onderbrengen van de verzekering bij de WUR. Op dit moment zijn 

alle ssv’s meeverzekert, maar bedraagt het eigen risico 10.000,-.  

Daarnaast gaat er in 2018 onderzocht worden of het voor SWU Thymos of de ssv’s aantrekkelijk 

is om een bestuurdersverzekering af te sluiten.  

10.9  Sponsorbeleid 

10.9.1  Algemeen 

Het DB ontvangt jaarlijks subsidie van de WUR. Over het algemeen wordt er alleen gezocht 

naar bedrijven die een bedrag sponsoren dat in verhouding staat met de bijdrage vanuit de WUR. 

Het zou scheef zijn om een sponsor naast WUR te plaatsen wanneer zij een substantieel lager 

bedrag sponsoren. SWU Thymos moedigt ssv’s aan om zelf actief op zoek te gaan naar sponsoren, 

omdat sponsoren voor hen van grote waarde kunnen zijn. Voor bepaalde evenementen worden 

soms wel sponsoren gezocht die in natura sponsoren.  

10.9.3  Sponsorcommissie 

Een idee van een paar jaar geleden was om gezamenlijk met een paar ssv’s op zoek te gaan 

naar sponsoren. In ‘14/’15 heeft WaHo dit idee nieuw leven in geblazen en is er een 

bijeenkomst hierover geweest met verschillende verenigingen. In september 2015 is de 

sponsorcommissie, sponsorcommissie studenten sport verenigingen Wageningen 

(Business4Sports), van start gegaan. Elk jaar zal de voorzitter van SWU Thymos plaatsnemen in 

deze commissie als voorzitter. Het wisselen van de commissie zal steeds met ongeveer twee per 

half jaar gaan, om zo de continuïteit te garanderen. Als er een vereniging uitgaat, wordt er 

geprobeerd een persoon te vinden van een andere vereniging die ook mee doet aan het 

sponsorplan, maar niet in de commissie zit. Op dit moment doen 14 verenigingen mee aan het 

sponsorplan. In 2018 worden nieuwe commissieleden gezocht en er wordt gericht op het 

organiseren van clinics voor bedrijven.  

 

 Wie Wat Waarom 
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10.2 A PEN Het maken en opsturen van een 

conceptbegroting in mei/juni en 

deze bespreken met de kcc en WUR.  

Zo begint de nieuwe penningmeester 

met een conceptversie en hoeft de 

nieuwe penningmeester alleen maar 

kleine aanpassingen te maken. 

10.4 A PEN De financiële stukken; begroting, 

afrekening en balans, bespreken 

met de kcc, het DB, hoofd SCB en 

het CvA, gevolgd door bespreking en 

goedkeuring door het AB. 

Zo is er veel controle op dit 

document, wat zeer belangrijk is. 

10.4 B PEN De kcc minstens drie keer per jaar 

de penningen laten controleren, met 

de begroting, afrekening en voor het 

aftreden van de penningmeester. 

Zo worden fouten er direct uit 

gehaald. 

10.4 C PEN Een financieel medewerker van de 

WUR de afrekening laten 

controleren. 

De WUR geeft veel subsidie aan SWU 

Thymos, dus zij moeten de 

afrekening controleren.  

10.4 D PEN/VR

Z 

De nieuwe penningmeester en vice-

penningmeester, wanneer nodig, 

inschrijven voor een workshop bij 

Exact. 

Het is belangrijk dat de 

penningmeester en de vice-

penningmeester weten hoe ze met 

exact om moeten gaan. 

10.4 E PEN/VR

Z 

De vice-penningmeester als 

penningmeester inwerken, de vice-

penningmeester moet de basis taken 

van de penningmeester leren.  

Mocht de penningmeester niet de 

betalingen uit kunnen voeren, kan de 

vice-penningmeester dit doen. 

10.4 F PEN/VR

Z 

De vice-penningmeester samen met 

de penningmeester de penningen 

laten controleren. 

Zo is er een dubbele check op de 

penningen. 

10.6 A PEN/SE

C 

Ssv’s op de hoogte brengen van alle 

subsidieregelingen. 

Zo weten alle ssv’s waarvoor zij 

subsidies aan kunnen vragen. 

10.6 B PEN Sterk maken voor het behoud van 

het huidige aantal barhulpenuren bij 

het SCB waarvan een deel van de 

inkomsten ten goede komt aan ssv’s. 

Zo komen er veel kantinegelden 

binnen, welke belangrijk zijn voor de 

ssv’s, omdat zij hier een deel van 

krijgen. 

10.6 C PEN/SE

C 

Alle sportkaarthouders op de hoogte 

brengen van individuele subsidies.  

Zo kunnen de sportrechthouders deze 

subsidies aanvragen als ze er voor in 

de aanmerking komen. 

10.6 D PEN/SE

C 

Erkende verenigingen aan het begin 

van het collegejaar vragen de 

subsidieregelingen aan hun 

studentleden bekend te maken. 

Zo kunnen deze studenten de 

subsidie aanvragen op hun 

lidmaatschap bij de erkende 

verenigingen.  

10.6 E PEN Ssv’s stimuleren sponsorbudget 

WUR aan te vragen voor de 

organisatie van NSK’s en 

studentensporttoernooien.  

Als meer verenigingen weten van 

deze subsidie zullen ze eventueel 

meer evenementen organiseren, zo 

wordt de WUR ook gepromoot. 

13.7 C PEN Controleren van aanvragen en 

evaluatieverslagen van het 

Zo wordt het sponsorbudget alleen 

gegeven aan evenementen die 
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sponsorbudget WUR samen met het 

SCB. 

daadwerkelijk de WUR promoten voor 

studenten buiten Wageningen. 

10.7 A PEN Overzichtelijk bijhouden op de W-

schijf wie welke kleine materialen 

heeft betaald, het SCB of SWU 

Thymos. 

Zo weet het DB welke verenigingen 

welke materialen heeft en door wie 

ze betaald zijn. 

10.9 A SP1/SP

2 

Sponsoring zoeken in natura voor 

evenementen. 

Als er leuke prijzen zijn, zullen er 

eventueel meer teams deelnemen 

aan de evenementen. 

10.9 B VRZ Plaats nemen als voorzitter in de 

sponsorcommissie Business4Sports. 

Zo blijft SWU Thymos betrokken bij 

deze commissie.  
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11 Partners 

11.1  Algemeen 

SWU Thymos is de vertegenwoordiger van de sportende student in Wageningen. Bij 

verschillende partijen, zoals het SCB en het College van Bestuur (CvB) van de WUR, dient SWU 

Thymos de belangen van deze groep te verdedigen. Daarnaast heeft SWU Thymos te maken 

met andere partijen waarmee ze samenwerken of advies bij inwinnen, zoals de SSN, andere 

OSSO’s, het College van Advies (CvA) en de kcc.  

11.2  Sports Centre de Bongerd 

11.2.1  Relatie SWU Thymos en SCB 

SWU Thymos vertegenwoordigt de belangen van alle studentsporters bij het SCB. De kritische 

houding van het DB ten opzichte van het beleid van het SCB zal daarom gehandhaafd worden. 

Tijdens de SCB-Thymosoverleggen zullen zaken die beide partijen aangaan worden besproken. 

Daarnaast zal het DB meedenken over het cursusaanbod en de status van de faciliteiten. Deze 

overleggen vinden iedere zes weken plaats. Regelmatig vinden overdag korte overleggen plaats 

zodat SWU Thymos advies kan inwinnen. Het SCB helpt bij de organisatie van evenementen, 

onder andere door ruimte beschikbaar te stellen en mee te werken aan de promotie. Daarnaast 

wordt tijdens sommige evenementen waaronder de AID sportdag, de Dance Evening, de 

Vechtsportavond en het GNSK nauw samengewerkt met trainers van het SCB. Het DB helpt bij 

de We Day, een evenement specifiek georganiseerd voor medewerkers van de WUR.  

Het SWU Thymos heeft een onafhankelijke mening ten opzichte van het SCB, echter geeft het 

SCB advies aan de hand van hun ervaringen met het sportcentrum en de studentensport in het 

algemeen.  

11.2.2  Roostering SCB 

Het SCB verzorgt de roostering in het sportcentrum. (Mede) door de groei van het aantal 

studenten de afgelopen jaren, is de beschikbare ruimte om te sporten niet toereikend. Een 

probleem dat hierbij speelt, is dat de meeste studenten pas kunnen sporten wanneer colleges 

zijn afgelopen. Om te kijken waar de grootste problemen qua rooster zitten, vraagt SWU Thymos 

het rooster op en wordt hier kritisch naar gekeken om de belangen van de studentensporters zo 

goed mogelijk te behartigen. Niet alle ssv’s hebben genoeg tijd om te trainen en daarnaast moet 

er ook genoeg ruimte en tijd blijven voor de ongebonden sporter om te kunnen blijven trainen.  

Een bijkomend probleem is dat de universiteit met ingang van het collegejaar 2016-2017 een 

pilot is gestart met avondcolleges. Veste en Studenten Alliance Wageningen hebben geprobeerd 

de avondcolleges tegen te houden, SWU Thymos heeft ze hierin gesteund. Uiteindelijk zijn deze 

avondcolleges niet ingevoerd maar komt er vanaf collegejaar 2018-2019 een verlengd rooster. 

Dit betekend dat studenten maximaal een keer per week tot 19:00 college kunnen hebben. Dit 

betekent voor sportverenigingen dat studenten soms niet naar de trainingen kunnen komen. Door 

SWU Thymos wordt er naar het rooster gekeken en gaat er voor gezorgd worden dat iedereen 

minimaal een keer per week met de verenigingstraining mee kan doen. Het bekijken van de 

roosters en het plannen van de verschillende ssv trainingen gebeurt in samenwerking met het 

SCB en de betreffende ssv’s.  

 

10.2.3  SCB-Thymos enquête 

Om het jaar wordt er door het SCB en SWU Thymos een enquête gehouden onder alle 

sportkaarthoudende studenten. In deze enquête wordt gevraagd naar allerlei (actuele) zaken wat 

betreft SWU Thymos en het SCB. De meest recente resultaten komen uit 2016. De resultaten zijn 

van groot belang voor het SCB en SWU Thymos en zullen gebruikt worden voor het bepalen van 
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doelstellingen en het toetsen van uitgevoerd beleid. In 2018 wordt er weer een nieuwe enquête 

uitgeschreven. Het DB zal samen met het SCB kijken naar de actuele zaken en deze naar voren 

laten komen in de enquête. 

11.3   Studentensport Nederland 

11.3.1  Algemeen  

SSN fungeert als koepel van alle OSSO’s in Nederland. SSN vertegenwoordigt tevens de gehele 

studentensport bij landelijke organisaties, zoals NOC*NSF en de Landelijke Studentenvakbond 

(LSVB). Ook zorgt de SSN voor de verdeling van en toezicht op de NSK’s en het GNSK. Daarnaast 

brengt de SSN de OSSO’s en de studentensportbonden met elkaar in contact. Het uitwisselen van 

kennis met collega’s uit andere steden is voor het DB erg waardevol. Zo kunnen bijvoorbeeld 

leuke evenementen uit andere steden overgenomen worden en andere inspiratie wordt 

opgedaan. Daarom is het belangrijk om met het hele DB aanwezig te zijn op de door SSN 

georganiseerde kaderdagen en overige activiteiten. Verder heeft SSN een trainingsbestand, 

waardoor SWU Thymos korting kan krijgen op kadertrainingen.  

 

11.3.2 Structuur en belangenbehartiging 

Vanaf 2014 waren er binnen de SSN drie organen te onderscheiden, te weten de Raad van 

Toezicht (RvT), het Algemeen Bestuur (AB), en het Dagelijkse Bestuur (DB). De RvT neemt de 

besluiten over jaarplannen, begrotingen en dergelijke. De RvT bestaat uit twee OSSO-

vertegenwoordigers, twee hoofden van universitaire sportcentra, een extern persoon en een ex-

DB-lid. Sinds 2017 is de SSN een vereniging geworden, waardoor er een aantal veranderingen 

hebben plaats gevonden. SWU Thymos is samen met alle andere OSSO’s lid van de SSN. 

Daarnaast zijn de studentensportbonden (SSB’s) en losse steden onderdeel van de SSN. De 

OSSO’s en  lossen steden betalen ook geld om de belangen van de sportende student in hun stad 

te kunnen behartigen. Het SCB betaalt de SSN voor de SSN-evenementen en SSN-topsport. 

Tijdens de algemene vergaderingen (AV) worden de belangrijkste dingen die de OSSO’s aangaan 

besproken. Naast de OSSO’s zijn de SSB’s, universitaire sporthoofden en afgevaardigden uit 

aangesloten steden aanwezig. Naast de AV organiseert de SSN vanaf 2018 regelmatig denktank 

sessies waarin OSSO besturen onderling van gedachten kunnen wisselen en er samen naar 

oplossingen voor problemen gezocht kan worden.  

11.3.3  SSN-evenementen  

SSN-evenementen worden gefinancierd door het SCB. De tak SSN-evenementen is voornamelijk 

bekend door haar supervisie over de organisatie van NSK’s in diverse sporten. Deelname aan 

NSK’s is officieel alleen mogelijk voor studenten die via hun OSSO lid zijn van SSN. Deelnemers 

die meedoen zonder lid te zijn bij een OSSO moeten 30% meer inschrijfgeld betalen. Ook de 

organisatie van NSK’s is voorbehouden aan commissies uit de steden waarvan de OSSO lid is van 

SSN. Elk jaar worden een aantal NSK’s aangewezen als onderdeel van de SUSA cup, de 

organisaties van deze NSK’s krijgen 700 euro subsidie voor de organisatie van deze wedstrijden 

van SUSA en de universiteit die het klassement over deze NSK’s wint, krijgt als prijs 10.000 euro 

om te investeren in studentensport. Daarnaast organiseert de SSN sinds 2017 de Beach games, 

waarbij er een weekend lang toernooien worden gehouden in allerlei strandsporten.  

SWU Thymos, het SCB en WUR zien graag dat Wageningse studenten de universiteit 

vertegenwoordigen op NSK’s. Daarom wordt er een deel van het deelnemersgeld aan NSK’s en 

het GNSK gesubsidieerd. 
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11.3.4  SSN-topsport 

SSN heeft een aparte tak “topsport” waarvan de contributie betaald wordt door de hoofden van 

de universitaire sportcentra. Zij ondersteunen de internationale uitzending van 

studententopsporters. SWU Thymos heeft niet veel binding met topsport, omdat zij gefocust is 

op de breedtesport. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor de topsport bij het SCB. Echter 

blijft SWU Thymos wel op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent studententopsport in 

Wageningen.  

11.4 Andere OSSO’s en andere landelijke sportcommissies 

Veel universiteitssteden hebben een OSSO, in elke stad zijn de verantwoordelijkheden en taken 

van de sportkoepel anders. SWU Thymos is een van de besturen met de meeste taken en 

verantwoordelijkheden en zijn daarom ook een van de weinige OSSO’s die met z’n zessen een 

fulltime bestuursjaar doen. Maar omdat het in elke stad anders geregeld is kan er ook veel van 

elkaar geleerd worden, daarom is goed onderling contact belangrijk. Tijdens de activiteiten van 

de SSN kunnen de OSSO’s elkaar beter leren kennen, maar om het contact te bevorderen wordt 

er naar gestreefd ook aanwezig te zijn tijdens constitutieborrels van ander OSSO-besturen en 

worden de OSSO’s ook uitgenodigd voor onze nieuwjaarsborrel. Naast deze OSSO’s zijn er nog 

een aantal andere landelijke sportbesturen waar SWU Thymos mee te maken heeft, het GNSK 

bestuur, de Batavierenracecommissie en de StuWi-commissie. Het is ook goed om deze 

commissies te leren kennen, omdat als er dan problemen zijn, er makkelijk met de desbetreffende 

commissie overlegd kan worden.  

11.5 Wageningen University en Research   

SWU Thymos wordt door de universiteit gesubsidieerd om zo sporten voor studenten betaalbaar 

te houden. SWU Thymos is volledig afhankelijk van het sponsor budget van de universiteit. Dit 

houdt in dat de begroting en afrekening van SWU Thymos gecontroleerd wordt door de Raad van 

Bestuur. De voorzitter en de penningmeester hebben contact met Liesbeth van der Linden die 

tevens ook contactpersoon is voor alle besturen in Wageningen. Daarnaast is Simon Vink op de 

hoogte van de financiële situatie van SWU Thymos en heeft een adviserende rol met betrekking 

tot vakkundig boekhouden.  

11.6 Studentenraad 

Als er problemen zijn met de sportfaciliteiten die bij de universiteit aangekaart moeten worden, 

moeten we dat doen via de studentenraad en in het bijzonder Veste. De studentenraad 

discussieert met de Raad van Bestuur over waar het geld heen moet en kan onze problemen 

aankaarten tijdens deze vergaderingen. Daarom is het belangrijk dat SWU Thymos goede 

contacten onderhoudt met de studentenraad en problemen bij hun aankaart. Een van de 

problemen waarbij de studentenraad zou kunnen helpen is het ruimtetekort op het sportcentrum. 

Het is goed om twee keer per jaar een overleg in te plannen met de Studentenraad om knelpunten 

van de studentensport te bespreken. Daarnaast moet SWU Thymos door de studentenraad op de 

hoogte gebracht worden omtrent de ontwikkelingen van de universiteit die relevant zijn.  

11.7  Sportraad gemeente Wageningen 

Sinds collegejaar 2016-2017 heeft de sportraad een nieuwe structuur. In overleg met de 

wethouder sport is ervoor gekozen om een nieuw adviesorgaan, de sportraad, in het leven te 

roepen dat niet door de gemeente is opgericht. De leden hiervan worden niet door de gemeente 

benoemd, maar het initiatief komt vanuit de sportverenigingen zelf. De voorzitter van SWU 

Thymos neemt elk jaar plaats in het bestuur van de sportraad en blijft zo op de hoogte van het 

beleid van de sportzaken bij de gemeente. Zaken waarmee de sportraad zich bezig houdt zijn: 
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het verbeteren van het sportklimaat van Wageningen, samenwerkingsverbanden creëren tussen 

verenigingen en aandacht geven aan topsporters door middel van de organisatie van het sport 

café.  

11.8  Sportservice Wageningen 

Sportservice Wageningen zet zich in voor alle inwoners van Wageningen om sport te promoten. 

Hierin hebben zijn ze partners in de sectoren welzijn, onderwijs en gezondheidszorg. Ze richten 

zich op speciale doelgroepen, zoals bijvoorbeeld lage inkomensgroepen en mensen met een 

beperking. Sportservice Wageningen heeft verschillende attracties in hun beheer die gehuurd 

kunnen worden. Ook hebben ze klein materiaal maar dit wordt in de regel niet geleend omdat 

het sportcentrum zelf al voldoende heeft. Naast materiaal kan Sportservice verenigingen van 

advies voorzien en waar mogelijk helpen met het organiseren van evenementen. Echter, 

Sportservice en SWU Thymos hebben grotendeels een andere doelgroep dus gebeurt dit in de 

praktijk niet veel. Tot slot neemt Sportservice actief deel aan de sportraad om het sportklimaat 

van Wageningen te verbeteren.  

11.9 College van Advies en kascontrolecommissie 

Het CvA en de kcc zijn de belangrijkste advies organen van SWU Thymos. Het CvA bestaat uit 

oud bestuursleden, van elke functie het liefst een en de kcc bestaat uit oud penningmeesters. Als 

het DB tegen problemen aanloopt zijn dit de eerste die om hulp gevraagd kunnen worden en ze 

zullen kritisch kijken naar de plannen van het DB. Voor elke AB-vergadering wordt de agenda van 

de AB-vergadering en andere dingen waar het DB tegen aan loopt met het CvA besproken. Ook 

bekijkt het CvA het nieuwe beleidsplan en reageert hier kritisch op. De kcc geeft advies op 

financieel gebied en controleert de begroting en de afrekening.  

11.10 Oud Dagelijkse Bestuursleden  

Sinds de oprichting van SWU Thymos hebben vele dagelijkse besturen de studentensport 

georganiseerd. De meeste van deze oud-Thymos bestuursleden zijn nog steeds erg betrokken bij 

de sportstichting en willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond SWU Thymos. 

Vanaf 2018 zal er vier keer per jaar een nieuwsmail verstuurd worden naar alle oud DB leden die 

hebben aangegeven die te willen ontvangen. In deze nieuwsmail staan de laatste ontwikkelingen 

rond de Wageningse studentensport en de bezigheden van het DB. Ook wordt er elk jaar een 

familiediner georganiseerd waarvoor de oud DB leden worden uitgenodigd, zodat het nieuwe DB 

zijn voorgangers leert kennen. Naast het feit dat het leuk is alle voorgangers te leren kennen is 

het contact houden ook erg nuttig. Oud DB leden kunnen gevraagd worden als vrijwilliger en er 

zijn mensen die na hun bestuursjaar bij SWU Thymos een eigen bedrijfje beginnen, deze mensen 

kunnen benaderd worden voor sponsoring. Om het netwerk van oud Thymos leden in stand te 

houden is in 2017 SWU Thymos als bedrijf geregistreerd op LinkedIn zodat mensen aan kunnen 

geven dat ze daar een bestuursjaar gedaan hebben en er een netwerk van oud-DB leden kan 

worden opgezet.  

 

 Wie Wat Waarom 

11.2 A DB Eens in de zes weken kritisch 

met het SCB overleggen. 

Er wordt gekeken waar verbetering 

nodig is voor studentensporters. 

11.2 B DB Meedenken met het SCB met 

het opzetten van nieuwe 

cursussen/lezingen. 

Een breder aanbod aan sporten kan 

meer sporters aantrekken.  
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11.2 C DB Open sfeer tussen het SCB en 

SWU Thymos behouden door 

middel van informeel contact.  

Het is belangrijk dat het SCB en SWU 

Thymos goed overleggen. Een open 

sfeer bevorderd de overleggen. 

11.2 E DB De roostering van het SCB 

kritisch bekijken en opkomen 

voor de studentensporturen. 

Samen met het SCB zorgen dat de 

studenten in de avond kunnen sporten, 

omdat ze overdag colleges hebben. 

11.3 A VRZ/SEC Een actieve aanwezigheid bij 

de AV-vergaderingen van SSN. 

Zorgen dat alles wordt genoemd wat 

SSN aangaat in de vergaderingen, hier 

worden zij ook professioneler van. 

11.3 B VRZ/SEC Een kritische houding 

aannemen ten opzichte van 

SSN.  

Zo kunnen we controleren of er 

voldoende aandacht wordt besteed aan 

de Wageningse studenten sporters en 

zo maakt SWU Thymos samen met de 

OSSO’s de Studentensport sterk. 

11.3 C DB Aanwezigheid van het DB bij 

de SSN kaderdagen. 

De kaderdagen van SSN zijn goed om 

alle OSSO’s en het DB van SSN te leren 

kennen. 

11.3 

D 

DB De organisatie van NSK’s 

stimuleren onder Wageningse 

studenten door middel van het 

promoten van de hiervoor 

beschikbare  

subsidieregelingen. 

Het is belangrijk dat alle ssv’s weten dat 

er subsidies te krijgen zijn op het 

organiseren van NSK’s. Als ze dit weten 

vragen ze sneller een NSK aan. 

11.3 E DB De ontwikkelingen van SSN-

evenementen scherp in de 

gaten houden. 

Het is belangrijk dat SSN evenementen 

organiseert waar het draait om 

studentensport. 

11.4 A DB Contact houden met andere 

OSSO’s, door aanwezig te zijn 

bij SSN evenementen en 

informeel met elkaar te 

spreken.  

Zo kan er veel van elkaar geleerd 

worden en elkaar makkelijker om raad 

gevraagd worden.  

11.6 A DB Twee keer per jaar met de 

studentenraad spreken over 

de problemen binnen de 

studentensportwereld.  

Dan kan de studentenraad de 

problemen bij het CvB aankaarten. 

11.7 A VRZ Op de hoogte blijven van 

actuele sportbeleidszaken, 

actief deelnemen aan 

sportraadvergaderingen en de 

belangen van 

studentensporters bij de 

gemeente behartigen. 

Zo komt SWU Thymos niet voor een 

verrassing te staan als er een 

verandering doorgevoerd wordt en 

sneeuwen de belangen van studenten 

bij de gemeente minder onder.  

11.8 A DB Gebruik maken van de kennis 

en materialen die Sportservice 

Wageningen aanbiedt. 

Zo kan SWU Thymos evenementen 

organiseren met de hulp van de 
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materialen van Sportservice 

Wageningen. 

11.9 A DB Voor elke AB-vergadering met 

het CvA overleggen en het CvA 

belangrijke documenten laten 

controleren.  

Zo kan het CvA advies geven over 

belangrijke zaken.  

11.9 B PEN Regelmatig met het kcc 

afspreken om de financiën te 

bespreken. 

Zo worden de financiën goed 

gecontroleerd.  
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12 Nieuwe bestuursleden 

12.1 Sollicitanten 

In januari begint het DB met het opstellen van een plan voor het vinden van geïnteresseerden 

voor het nieuwe DB. Gedurende de sollicitatieprocedure zullen alle aspecten die in een 

bestuursjaar van SWU Thymos naar voren komen benadrukt worden. Persoonlijk contact met 

geïnteresseerden en mond-tot-mondreclame zijn de belangrijkste middelen bij het zoeken naar 

opvolgers. Er wordt een banner op het sportcentrum gehangen, in de “handtekening” van de 

verstuurde e-mails wordt een regel geplaatst over de sollicitaties en er zal een oproep in de 

nieuwsmailing verschijnen. Specifieke aandacht gaat uit naar personen die via deelname aan 

evenementen, commissies en TIC’s of vanwege hun betrokkenheid binnen een ssv al bekend zijn 

met het werk van het DB. De ervaring leert dat deze personen eerder zullen kiezen voor een 

bestuursjaar bij SWU Thymos. Daarnaast zal SWU Thymos een standje hebben op de Board 

Market georganiseerd door VeSte. Ook zal SWU Thymos het bestuursjaar promoten via Facebook, 

Instagram en zal het DB langs gaan in colleges van derdejaars vakken, ook zal er een informatie 

avond plaatsvinden voor de geïnteresseerden. Mensen die hebben aangegeven interesse te 

hebben voor SWU Thymos worden actief benaderd of ze willen solliciteren.  

12.2  Sollicitatiegesprekken 

De sollicitatiegesprekken voor het nieuwe DB vinden plaats in april. De sollicitatiegesprekken 

zijn over het algemeen erg uitgebreid. Er worden vragen gesteld over vaardigheden en 

competenties, over persoonlijkheid en over de verschillende functies die de sollicitant zou willen 

bekleden in het bestuur. Daarnaast zal er in 2018 gevraagd worden of de sollicitant kort iets over 

zich zelf kan vertellen in het Engels, om te kijken of iedereen deze taal voldoende meester is. Het 

sollicitatiegesprek wordt afgesloten met een korte pitch door de sollicitant. Hierin geeft de 

sollicitant aan waarom juist hij of zij in het bestuur van SWU Thymos moet komen.  

Voor 2013/2014 werden er naast het sollicitatiegesprek drie testen afgelegd, de Belbintest, een 

Nederlands test en een Engels test. In 2017 is er voor het eerst weer een persoonlijkheidstest 

gedaan, maar deze is toen in de rest van de sollicitatieprocedure niet gebruikt. In 2018 zal er een 

test gedaan worden die gaat over communicatie stijlen, deze zal worden gebruikt om te kijken of 

alle stijlen binnen het nieuwe bestuur aanwezig zijn. 

12.3 Inwerken 

De overdracht van bestuurstaken gebeurt door intensief persoonlijk contact tussen nieuw en 

oud DB en met behulp van draaiboeken. De draaiboeken worden gedurende het bestuursjaar 

bijgehouden, zodat nieuwe kennis gedocumenteerd wordt wanneer deze nog vers in het 

geheugen ligt. Om de overdracht soepel te laten verlopen, zullen de actuele functie specifieke 

draaiboeken ruim voor de zomervakantie, voor het eerste inwerkmoment, aan de nieuwe DB’ers 

verstrekt worden samen met het beleidsplan, het jaarverslag en het algemene draaiboek. Deze 

bestanden worden met de opvolgers doorgenomen, er moet vooral gekeken worden naar de 

actiepunten die nog in het beleidsplan staan, die nog niet zijn uitgevoerd.  

Voor of in de zomervakantie worden er per functie de belangrijkste taken voor het volgend jaar 

samen gedaan. Voor de voorzitter zijn dit het opstellen van agenda’s voor vergaderingen en het 

leiden van de vergaderingen. Bij de secretaris gaat het vooral om het versturen van de 

maandelijkse nieuwsmail en het bijhouden van de ledenadministratie op de SCB site. De 

penningmeesters gaan samen facturen opstellen, afschriften in Exact invoeren en betalingen 

doen. Voor de commissaris publiciteit wordt er een poster samen gemaakt en de commissarissen 

sport organiseren samen met hun opvolgers een evenement.  
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Daarnaast is er de mogelijkheid voor de nieuwe bestuursleden om een cursus te doen om beter 

te leren omgaan met de programma’s die ze tijdens het bestuursjaar veel moeten gebruiken. Ook 

zullen de nieuwe bestuursleden een keer een DB-vergadering meedoen, worden ze uitgenodigd 

voor de vrijwilligers BBQ en zijn ze bij de AB-vergadering in juni. Het oud DB zal het nieuwe DB 

stimuleren om ook informeel elkaar beter te leren kennen, zodat er al een band is als ze in 

september samen aan hun bestuursjaar beginnen.  

12.3 Rol oud Dagelijks Bestuur 

Het oud DB is verantwoordelijk voor het goed inwerken van de opvolgers en het ondersteunen 

van het nieuwe DB in de eerste maanden van hun bestuursjaar. De oud voorzitter ziet er op toe 

dat iedereen genoeg wordt ingewerkt en dat het nieuwe DB goed functioneert in de eerste 

maanden. De eerste paar weken van het nieuwe jaar zullen de oud bestuursleden ook regelmatig 

op het kantoor te vinden zijn als de nieuwe bestuursleden tegen problemen aanlopen. Ook tijdens 

de constitutieborrel van het nieuwe bestuur is het oud DB verantwoordelijk voor de gang van 

zaken. Er moet minstens één oud DB lid nuchter blijven en er wordt toegezien op het afwisselen 

van mensen die komen feliciteren en dat het nieuwe bestuur bij elkaar blijft.  

  

 Wie Wat Waarom 

12.1 A DB Promoten van een bestuursjaar op 

de website, in de nieuwsmailing, op 

Facebook, op Instagram, onderaan 

e-mail berichten, het langs gaan in 

colleges van derdejaars en middels 

een banner boven de ingang van 

het SCB.  

Zo komt een bestuursjaar van SWU 

Thymos meer onder de aandacht en 

zo zullen meer studenten 

overwegen om een bestuursjaar bij 

SWU Thymos te vervullen. 

12.1 B DB Een bestuursinteresse  

informatieavond organiseren. 

Om een bestuursjaar bij SWU 

Thymos onder de aandacht te 

brengen en informatie te 

verschaffen. 

12.1 C VRZ Actief een geïnteresseerdenlijst 

bijhouden. 

Deze mensen benaderen op het 

moment dat ze kunnen solliciteren. 

12.1 D VRZ Alle stemgerechtigde AB-leden 

tijdens AB-vergadering waar 

nieuwe bestuur wordt 

gepresenteerd de kans geven om 

bezwaar te maken tegen het nieuw 

aangedragen bestuur. 

Om de stichting zo transparant 

mogelijk te houden. Als het AB het 

nieuwe DB niet goed vindt kunnen 

ze zelf nieuwe kandidaten 

voordragen. 

12.2 A   DB Sollicitatiegesprekken voeren met 

alle sollicitanten. 

Zo weet het huidige DB wat de 

sollicitanten in hun mars hebben. 

12.2 B DB Evalueren sollicitatieprocedure en 

waar nodig aanpassen.  

De communicatiestijlentest 

toevoegen en mensen vragen in het 

Engels iets over zichzelf te vertellen.  

12.3 A DB Het bijhouden van de 

functiespecifieke draaiboeken en 

het algemeen draaiboek. 

Zo blijven alle draaiboeken up to 

date en wordt alle oude informatie 

verwijderd. 
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12.3 B DB Het afronden en overdragen van 

lopende zaken samen met het 

nieuwe DB. 

Zo weet het nieuwe DB waar het 

oude DB mee bezig was en kunnen 

zij dit oppakken. 

12.3 C DB Het doornemen van het beleidsplan 

en het algemeen draaiboek met de 

nieuwe DB’ers, vóór de evaluatie 

met het SCB. 

Zo weet het nieuwe DB welk deel 

van het beleidsplan al is bereikt en 

wel deel nog bereikt moet worden. 

12.3 D DB Voldoende inwerkmomenten 

plannen met je opvolger, totdat 

hij/zij de functie specifieke taken 

onder de knie heeft.   

Zo weet elk nieuw DB-lid wat hij/zij 

moet doen tijdens/na de 

zomervakantie. 

12.3 E DB Opvolger in eerste weken van het 

bestuursjaar waar nodig helpen 

met dagelijkse taken.  

Zo leert het nieuwe bestuur snel 

hoe alles werkt en verlopen de 

eerste weken makkelijker.  

12.3 F DB Algemeen en functiespecifiek 

draaiboeken, jaarverslag, 

beleidsvisie en beleidsplan 

hardcopy en digitaal aan nieuwe 

DB’ers verstrekken. 

Zo is het nieuwe DB op de hoogte 

van wat SWU Thymos doet, waar 

SWU Thymos voor staat en hoe het 

gaat met de stichting. 

12.3 G DB Een van de eerste DB-

vergaderingen bijwonen van het 

nieuwe DB, en het nieuwe DB een 

keer mee laten vergaderen. 

Zo weet het nieuwe DB hoe er het 

effectiefst vergaderd wordt.  

12.3 H VRZ Samen met opvolger agenda 

voorbereiden en vergadering 

voorzitten.  

Zo weet de nieuwe voorzitter wat 

zijn of haar rol tijdens de 

vergaderingen is.  

12.3 I SEC De oude en nieuwe secretaris, 

samen de laatste nieuwsmail voor 

de vakantie en de eerste 

nieuwsmail na de vakantie 

versturen.  

Zo kent de nieuwe secretaris het 

programma en weet die wat er wel 

en niet in de nieuwsmail hoort.  

12.3 J PEN Samen met de opvolger facturen 

betalen en betalingen in Exact 

invoeren.  

Zo weet de nieuwe penningmeester 

hoe de dagelijkse taken er na de 

overdracht uitzien.  

12.3 K PUB Samen de laatste poster voor de 

vakantie en eerste poster na de 

vakantie maken.  

Zo raakt de nieuwe com pub 

gewend aan de programma’s die 

gebruikt worden om posters te 

maken.  

12.3 L Sp1/SP

2 

Opvolgers een 

evenement/Experience laten 

organiseren onder toezicht.  

Zo krijgen de commissarissen sport 

inzicht in het organiseren van een 

evenement. 
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13 Overige Thymos bezigheden  

13.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk worden overige zaken behandeld, zoals studenttopsporters in Wageningen, 

uitleen en verkoop van materialen die SWU Thymos bezit en tot slot de 

accommodatieproblematiek. 

13.2  Topsport  

In Wageningen zijn er slechts een paar studenten die aan topsport doen. Vaak krijgen zij vanuit 

het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de WUR 

voldoende (financiële) ondersteuning, waardoor deze studenten weinig behoefte hebben aan 

ondersteuning vanuit SWU Thymos. Daarnaast is het in het verleden erg lastig gebleken om 

nauwe contacten te onderhouden met studenttopsporters. Het is echter wel belangrijk om als DB 

op de hoogte te zijn van de bezigheden van de topsporters. Daarom zal SWU Thymos hun 

sportieve verrichtingen op een afstand volgen, maar geen specifieke actie ondernemen tot 

ondersteuning van deze sporters. Deze topsporters zouden gevraagd kunnen worden om een 

keer een clinic in hun tak van sport te geven.  

Het SCB draagt bij aan topsport via de topsportregeling van SSN. Aangezien SWU Thymos als 

doelstelling heeft zoveel mogelijk studenten aan het sporten te krijgen, ligt haar focus 

voornamelijk op de breedtesport en laat daarmee de zorg voor de topsporters over aan het SCB 

en de universiteit.   

De gemeente organiseert jaarlijks in december het sportcafé met de verkiezing van sporter van 

het jaar. Hier is SWU Thymos aanwezig en helpt mee organiseren. Ssv’s kunnen hiervoor mensen 

nomineren.  

 13.3  Dies 

Elk jaar organiseert SWU Thymos een evenement ter ere van haar dies. In 2015, tijdens het 

lustrum, is het gala ter ere hiervan geïntroduceerd. Vanaf 2016 is het gala een losse activiteit 

geworden die niet langer in het teken van de dies staat. In 2017 gingen ze naar het jump park 

in verband met verjaardag van de sportstichting en voor 2018 wordt er nog een dies activiteit 

bedacht.  

13.4  Borrels en vrijwilligers BBQ 

Elk jaar organiseert SWU een constitutieborrel in september. Tijdens de constitutieborrel 

wordt het nieuwe bestuur gefeliciteerd door andere besturen. Daarnaast gaat het dagelijks 

bestuur zo veel mogelijk naar andere constitutieborrels om de contacten met andere besturen 

goed te onderhouden. Apart hiervan is in 2017 de nieuwjaarsborrel in het leven geroepen. 

Deze is bedoelt voor meer integratie met ssv-besturen en medewerkers van het SCB. Andere 

OSSO’s worden ook voor deze nieuwjaarsborrel uitgenodigd.  

Om alle mensen die zich inzetten voor de studentensport in Wageningen te bedanken wordt er 

sinds 2016 elk jaar voor de zomervakantie een vrijwilligers BBQ georganiseerd. Voor deze BBQ 

worden alle vrijwilligers van evenementen van het afgelopen jaar uitgenodigd en ook de ssv-

besturen die zich met hun bestuursjaar inzetten voor de Wageningse studentensporter. Ook is 

dit een moment waarop ssv-besturen informeel met elkaar kunnen praten en ideeën kunnen 

uitwisselen.  
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13.5  Materiaal 

SWU Thymos beschikt over materialen die gebruikt worden voor eigen evenementen en ook 

uitgeleend kunnen worden aan ssv-besturen. Daarnaast heeft SWU Thymos spullen die verkocht 

kunnen worden. 

13.5.1  Uitleen van materialen 

SWU Thymos is in het bezit van verschillende materialen die geleend kunnen worden door ssv’s, 

zoals een digitale foto- en videocamera, een GoPro, portofoons, stopwatches en megafoons. Er 

is een lijst met de materialen die uitgeleend kunnen worden. Deze wordt up-to-date gehouden, 

zodat voor het DB en de ssv’s duidelijk is wat er geleend kan worden. De voorwaarden zullen 

duidelijk gecommuniceerd worden via de website. Wanneer materiaal uitgeleend wordt, moet 

hiervoor een contract getekend worden en iets als onderpand ingeleverd worden. Voor sommige 

materialen moet huur worden betaald, voor het vervangen van de batterijen. Verder liggen er 

materialen voor de TICs in het uitleenhok die via de balie geleend kunnen worden door mensen 

met sportrechten.  

 

13.5.2  Verkoop van materialen 

Er kunnen ook frisbees en knotsen worden gekocht. Dit wordt regelmatig gepromoot in de 

nieuwsmailing. Van artikelen die studenten kunnen kopen zal een inventarisatielijst bijgehouden 

worden. In 2018 gaat SWU Thymos de mogelijkheden onderzoeken om Thymos bidons te 

verkopen.  

13.6  Accommodatieproblematiek  

In 2010 heeft het DB van SWU Thymos samen met VeSte de accommodatieproblematiek 

aangekaart bij het CvB. Mede hierdoor is het sportcentrum in 2012 uitgebreid. Afgelopen jaren 

is er gelobbyd in samenwerking met het SCB en VeSte voor de bouw van een nieuwe sporthal. 

Hier heeft het CvB mee ingestemd. Sporthal 4 is vanaf augustus 2016 in gebruik. Sindsdien 

trainen alle ssv’s, waar mogelijk, op de Bongerd. Echter is hiermee de 

accommodatieproblematiek niet opgelost, veel ssv’s hebben nog te weinig trainingsruimte. Alle 

sportverenigingen die buiten de Bongerd trainden, zitten nu op het sportcentrum. Ook wordt de 

fitnessruimte steeds drukker en gaan mensen hierdoor extern trainen. In 2018 zal er weer 

gelobbyd worden voor meer ruimte op het sportcentrum en dan voornamelijk de fitness.   

13.7 Veluweloop  

De Veluweloop was vroeger een subcommissie van SWU Thymos, maar is sinds 1996 

zelfstandig geworden. Omdat de commissie SWU Thymos geld verschuldigd was, is er in een 

convenant afgesproken om in een periode van tien jaar dit geld te schenken door middel van 

een subsidie aan sportrechthoudende lopers. Tevens, is in dit convenant afgesproken dat 

materialen samen met SWU Thymos gedeeld kunnen worden. Het bestuur van de Veluweloop 

bestond destijds uit een ‘harde kern’ en uit een paar studenten die elk jaar wisselen. Helaas 

was de trend vanaf 2001 dat de Veluweloop steeds minder studenten trok en in 2002 is de loop 

dan ook niet georganiseerd. In 2003 is er weer een nieuw bestuur opgericht met vrijwilligers uit 

de atletiekverenigingen Tartlétos en Pallas. In de jaren hierna was het gebruikelijk dat een 

bestuurslid van SWU Thymos (meestal de penningmeester) als secretaris plaats neemt in de 

Veluweloopcommissie. Dit was praktisch omdat er veel afspraken liepen met de Bongerd en op 

deze manier de lijntjes kort werden gehouden. Echter, het is niet verplicht dat een bestuurslid 

plaats neemt wat in de jaren hierna ook niet altijd gebeurde. De Veluweloop is verder in 2016 

niet georganiseerd vanwege de teruglopende deelnemers- en vrijwilligersaantallen.  
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De datum is in 2017 verplaatst van het eerste weekend van september naar halverwege 

oktober zodat dit aantrekkelijker is voor studenten. In 2017 heeft de commissie het verlangen 

geuit om studenten weer meer bij het evenement te betrekken. In 2018 zal er daarom gekeken 

worden of en op welke manier SWU Thymos kan bijdragen aan het bereiken van dit doel door 

middel van promotiekanalen en het plaatsnemen in de organisatie (met studentenklassement 

als taak). 

 

 Wie Wat Waarom 

13.2 A VRZ Wageningse (studenten)sporters 

nomineren voor het jaarlijkse sportcafé. 

Zo kan iedereen zien wat de 

studentensporters in Wageningen 

bereiken. 

13.2 B SEC Ssv’s oproepen om sporters te nomineren 

voor het Sportcafé. 

Als het DB niet op de hoogte is van de 

prestaties, kunnen de besturen hun eigen 

sporters nomineren. 

13.3 A SP1/

SP2 

Elk jaar een Diesactiviteit organiseren.  Zo wordt de verjaardag van SWU Thymos 

met de Wageningse studenten gevierd.  

13.4 A DB Elk jaar een nieuwjaarsborrel en een 

vrijwilligers BBQ organiseren.  

Zo worden de ssv-besturen en andere 

vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor 

de Wageningse studentensport.  

13.5 A SP1/

SP2 

Het materialenarchief opgeruimd en 

overzichtelijk houden. 

Zo weet het DB te allen tijde wat voor 

materiaal er aanwezig is. 
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Wageningen University 
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Samenwerking 

Algemeen Bestuur 

Studentensportverenigingen Dagelijks Bestuur RecreantenRaad 

(inactief sinds 2004) 
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