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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

Op het moment van schrijven schijnt er licht aan het einde van de tunnel en lijkt het inmiddels 

welbekende ‘oude normaal’ weer langzaam terug te keren, al dan niet met enkele 

aanpassingen. Dit betekent dat er ook op het gebied van studentensport weer op volle toeren 

gedraaid kan worden. Via deze weg wil het 64e bestuur der Nijmeegse Studenten Sport Raad 

zijn respect uitspreken naar alle studentensportverenigingen. De afgelopen anderhalf jaar 

hebben zij bewezen hoe flexibel, creatief en positief zij zijn. Hoewel de wereld steeds verder 

op slot ging, hield dat de Nijmeegse studentensportverenigingen niet tegen om binnen de 

maatregelen allerlei leuke en sportieve alternatieven te verzinnen. Zelfs in een volledige online 

samenleving hield de studentensportcultuur niet op met bestaan en konden studenten dankzij 

de inzet van studentensportverenigingen met elkaar in contact blijven.  

 

Momenteel lijkt er bijna een einde te komen aan alle strenge maatregelen en is er weer veel 

mogelijk op zowel het gebied van sport als op het gebied van gezelligheidsactiviteiten. Het 64e 

bestuur wil zich komend jaar gaan inzetten om studentensportverenigingen bij te staan in de 

schakeling naar -hopelijk- de reguliere gang van zaken. Mocht het onverhoopt toch de 

verkeerde kant op gaan op het gebied van COVID-19, dan zal het 64e bestuur hier uiteraard op 

anticiperen en studentensportverenigingen ook hierin bijstaan. Daarnaast wil het 64e bestuur 

zich gaan focussen op de langetermijndoelstellingen van de Nijmeegse Studenten Sport Raad 

om de studentensportcultuur van een duurzame toekomst te voorzien. Het 

Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 en het beleidsplan van het 63e bestuur vormen hiervoor de 

basis. Ook wil het 64e bestuur zich inzetten voor een veilige, toegankelijke en laagdrempelige 

sportomgeving voor elke Nijmeegse student en de belangen van alle studentsporters zo goed 

mogelijk vertegenwoordigen bij de desbetreffende organisaties. Al met al hoopt het 64e 

bestuur der Nijmeegse Studenten Sport Raad, ondanks het feit dat hij (nog) met vier 

bestuurders is, zijn eigen steentje bij te dragen aan de mooie Nijmeegse 

studentensportcultuur.   

 

 

Met sportieve groet, 

 

Het 64e bestuur der Nijmeegse Studenten Sport Raad 2021-2022,  

 

Laura Lensink   Voorzitter & Politiek Commissaris  

Sten Knops  Penningmeester  

Evert-Jan Wind Commissaris Sport  

Kim Gebbing  Commissaris PR & Sponsoring 
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Afkortingen en Begrippen 
 

ALV  Algemene Ledenvergadering 
GNSK  Groot Nederlands Studenten Kampioenschap 

HAN`  HAN University of Applied Sciences 

NSSR  Nijmeegse Studenten Sport Raad 

RSC  Radboud Sportcentrum 

RU  Radboud Universiteit  

SSN  Studentensport Nederland 

SSV  Studentensportvereniging  

USR  Universitaire Studentenraad  

 

Gebonden Sporter  Student met sportkaart en aangesloten bij een SSV 

Ongebonden Sporter  Student met sportkaart maar niet aangesloten bij een SSV 
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1. HAN University of Applied Sciences en de Radboud 

Universiteit  
Goed contact met de HAN University of Applied Sciences (HAN), de Radboud Universiteit (RU) 

en het Radboud Sportcentrum (RSC) is van cruciaal belang om de korte- en 

langetermijndoelstellingen van de NSSR te kunnen bewerkstelligen. Over het algemeen wordt 

het contact met de RU als goed beschouwd. De NSSR beschikt over een zetel in de Universitaire 

Studentenraad (USR) en heeft hierdoor directe inspraak in de besluitvorming van de RU en een 

goede uitgangspositie voor gesprekken en onderhandelingen. Daarnaast heeft de NSSR een 

directe connectie met het RSC waardoor het contact met de RU betreffende sport wordt 

vereenvoudigd. In tegenstelling tot het contact met de RU, verloopt het contact met de HAN 

moeizamer. De consequentie daarvan is dat het belang van studentensport minder onder de 

aandacht wordt gebracht bij studenten van de HAN en zij daardoor ook minder in contact 

komen met studentensportverenigingen (SSV’s).  

 
1.1 HAN University of Applied Sciences  

Het 63e bestuur heeft contact gelegd met Maurice Potuijt -een beleidsmedewerker van de 

HAN- om te kijken naar opties om het contact tussen de NSSR en de HAN te verbeteren en op 

die manier het belang van sport beter te belichten onder studenten. Via die weg is de 

mogelijkheid ontstaan om aan te sluiten bij werksessies over studentenwelzijn en zodoende 

het belang van sport aan te kunnen kaarten. Tevens beschikt de NSSR sinds het afgelopen jaar 

over een contactpersoon bij het HAN Instituut voor Sport en Bewegingsstudies om onder 

andere de rol van sport tijdens de introductieweek te vergroten. Het 64e bestuur streeft ernaar 

al deze ontwikkelingen voort te zetten om meer HAN-studenten in de studentensportwereld 

actief te krijgen. Daarnaast wil de NSSR kijken naar de mogelijkheid om SSV’s en 

studieverenigingen samen te laten werken om zodoende studentensport in Nijmegen onder 

een grotere groep studenten te belichten. Tot slot streeft de NSSR naar meer betrokkenheid 

bij de Medezeggenschapsraad van de HAN om meer inspraak te krijgen in het beleid van deze 

organisatie. Dit is een proces van een lange adem, waar aankomend jaar hopelijk de eerste 

bouwstenen voor gelegd kunnen worden.  

 

1.2 Radboud Universiteit  

Zoals eerder is aangegeven, wordt het contact met de RU als goed ervaren. Dit is mede te 

danken aan de vaste zetel binnen de USR waarover de NSSR beschikt. Aankomend jaar zal de 

focus voornamelijk komen te liggen op het onderhouden van de goede relatie om hiermee 

ook de onderhandelingspositie van de NSSR binnen de RU vast te houden. In het hoofdstuk 

betreffende politiek zal verder worden ingegaan op de ambities van de NSSR binnen de USR.  
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1.3 Radboud Sportcentrum   

De samenwerkingsrelatie tussen het RSC en de NSSR is goed en wordt gebruikt om kleinere 

problemen van SSV’s direct aan te kunnen kaarten, maar ook om situaties vanuit het RSC met 

de NSSR te bespreken. Tevens heeft de NSSR door deze samenwerkingsrelatie de mogelijkheid 

om de nieuwsbrief van het RSC voor promotiedoeleinden te gebruiken en om grote 

evenementen op te zetten. Het RSC en de NSSR komen eens per maand samen om recente 

ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast is er het afgelopen jaar een werkgroep ‘Sport en 

Cultuur’ opgezet waarin het RSC en de NSSR kijken naar passend beleid betreffende sport en 

bewegen op de campus. Hierover is meer te lezen in ‘2.4 Faciliteiten’.  
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2. Politiek  
Om de korte- en langetermijndoelstellingen van de NSSR te kunnen behalen wordt er veel 

gesproken met de RU, de HAN, het RSC en in mindere mate de gemeente Nijmegen. Het is 

voor de NSSR cruciaal te weten wat de belangen van de Nijmeegse studentsporters zijn om 

hen op die manier goed te kunnen vertegenwoordigen bij bovenstaande instanties.  

 
2.1 Enquêtes 

De afgelopen jaren is er door middel van enquêtes tijdens de algemene ledenvergaderingen 

(ALV’s) gevraagd naar de mening en ervaring van SSV’s omtrent bepaalde zaken. Hoewel SSV’s 

altijd met problemen of ideeën bij de NSSR terecht kunnen, is er gemerkt dat enkele SSV’s 

hierbij een drempel ervaren. Het invullen van een enquête voorafgaand of tijdens de ALV is 

een laagdrempelige manier voor SSV’s om hun mening en ervaring betreffende bepaalde 

zaken te uiten. Komend jaar zal het gebruik van enquêtes tijdens de ALV’s doorgezet worden. 

Het 64e bestuur hoopt op die wijze voldoende input te krijgen om de SSV’s zo goed mogelijk 

te kunnen vertegenwoordigen. Wel wordt ernaar gestreefd alle SSV’s de enquête volledig in te 

laten vullen. Om die reden zal de enquête meegestuurd worden met de uitnodigingsmail en 

zal aan de SSV’s gevraagd worden deze voor aanvang van de ALV ingevuld te hebben.  

 

2.2 Commissie Politiek 

Naast indirecte participatie aan de medezeggenschap door middel van de hierboven 

genoemde enquêtes, bestaat er sinds het afgelopen jaar de mogelijkheid om op actieve wijze 

te participeren aan zaken binnen de universiteitspolitiek aangaande de sportende student. De 

Commissie Politiek -in het leven geroepen ter ondersteuning van de Politiek Commissaris- 

biedt elke sportende student in Nijmegen de kans mee te denken over zaken die besproken 

worden binnen de universiteitspolitiek. Het 64e bestuur ziet grote toegevoegde waarde van 

deze commissie binnen de NSSR en wil de Commissie Politiek door gaan zetten. Mocht je een 

goede visie hebben over de studentensport in Nijmegen en wil je graag deel uit maken van 

deze commissie, dan kun je mailen naar politiek@nssr.nl.  
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2.3 Sociale Veiligheid 

Het 63e bestuur heeft zich ingezet om de sociale veiligheid van studentsporters te verbeteren 

middels het instellen van een vertrouwenspersoon. Op dit moment is er een constructie 

ontwikkeld waarbij elke SSV een lid aanwijst als vertrouwenspersoon die vervolgens een cursus 

hiertoe kan volgen. Deze cursus wordt in samenwerking met Student Life vormgegeven. Er is 

echter nog geen vertrouwenspersoon aangesteld voor de ongebonden sporter. Gezien het feit 

de NSSR deze optie ook voor de ongebonden sporter wil creëren, gaat zij zich komend jaar 

inzetten om een vertrouwenspersoon aan te stellen voor elke studentsporter in Nijmegen. Om 

te weten wat er precies speelt op het gebied van sociale veiligheid onder de ongebonden 

sporter wil de NSSR een anonieme enquête opstellen en verspreiden. De NSSR streeft er 

tenslotte naar om elke student zich veilig te laten voelen bij het beoefenen van sport, zij het 

zelfstandig of binnen een SSV.  

 

2.4 Faciliteiten 

Zoals elk jaar zijn de uitbreiding en verbetering van de sportfaciliteiten op de campus een 

belangrijk aandachtspunt van de NSSR. Als gevolg van het huidige ruimtegebrek zijn enkele 

SSV’s genoodzaakt een ledenstop in te stellen, waardoor een van de doelstelling van de NSSR 

-elke student de mogelijkheid geven te kunnen sporten- in het geding komt. Het afgelopen 

jaar is er vanuit de RU een werkgroep Cultuur en Sport opgezet om concreet te kijken naar de 

mogelijkheden omtrent het uitbreiden en verbeteren van de faciliteiten op de campus. Komend 

jaar zal de NSSR wederom zitting nemen in deze werkgroep om via die weg bij te dragen aan 

de uitbreiding en verbetering van de sportfaciliteiten. Tevens zal er gestreefd worden een 

tijdelijke oplossing te vinden voor het ruimtegebrek om dit probleem op korte termijn op te 

kunnen lossen.  
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3. Studentensportverenigingen 
SSV’s hebben al jarenlang een essentieel aandeel in de Nijmeegse studentencultuur. Enerzijds 

dragen ze bij aan de gezondheid en het welzijn van studenten, anderzijds zijn de SSV’s op 

sociaal gebied een belangrijk onderdeel van het studentenleven in Nijmegen. Sinds de uitbraak 

van de pandemie is naar voren gekomen hoe flexibel en creatief SSV’s zijn: er is alles op alles 

gezet om studenten veilig te kunnen laten sporten en hen met elkaar in contact te laten blijven. 

Nu het licht aan het einde van de tunnel lijkt te schijnen, wil de NSSR de SSV’s ondersteunen 

bij het oppakken van de reguliere gang van zaken. Daarnaast is een van de pijlers van het 64e 

bestuur meer duidelijkheid te scheppen omtrent het aanvragen van subsidies. Tot slot zullen 

er komend jaar veel SSV’s zijn die een statutenwijziging doorvoeren in verband met het 

intreden van de hernieuwde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli 2021. De NSSR 

streeft ernaar de SSV’s zo goed mogelijk bij te staan in dit proces, onder andere door er tijdens 

de Vereniging Volg Gesprekken (VVG’s) aandacht aan te besteden.  

 

3.1 Continuïteit binnen SSV’s  

Continuïteit is voor een vereniging van groot belang om de huidige gang van zaken door te 

zetten en zich daarnaast verder te ontwikkelen. Het jaarlijks wisselen van bestuursleden kan 

ervoor zorgen dat de continuïteit binnen een SSV in het geding komt. Om die reden wil de 

NSSR de SSV’s ondersteunen bij het gehele proces van bestuursopvolging en -overdracht, 

zodat er zo min mogelijk kennisverlies is en de continuïteit beter gewaarborgd kan worden. De 

NSSR streeft ernaar een document op te stellen waarin alle belangrijke zaken omtrent 

bestuursoverdracht zijn uitgelicht. Dit document zal inzichtelijk zijn voor alle SSV’s. Daarnaast 

wil het 64e bestuur doorzetten wat het 63e bestuur het afgelopen jaar heeft geïnitieerd: in de 

VVG’s voldoende oog hebben voor de bestuursopvolging en -overdracht en het belang van 

goede documentatie. Tevens zal hier op de ALV aandacht aan besteed worden zodat SSV’s 

handige punten met elkaar kunnen delen. Tot slot wil de NSSR de SSV’s ook ondersteuning 

bieden op financieel gebied, waarover meer te lezen is in ‘4. Financieel’.  

 

3.2 SSV’s en de NSSR  

Een belangrijke taak van de NSSR is het vertegenwoordigen van de belangen van de SSV’s bij 

diverse instanties. Om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren is het voor de NSSR van 

belang goede contacten met de SSV’s te onderhouden. Dit zal op verschillende manieren 

verwezenlijkt worden. Ten eerste zal ernaar gestreefd worden het kantoor op de Ondergang 

doordeweeks tussen 10:00 uur en 17:00 uur geopend te hebben zodat SSV’s op die momenten 

langs kunnen komen. Ten tweede wil de NSSR meer inzetten op de organisatie van informele 

activiteiten om een laagdrempelige manier van contact te faciliteren. Ten derde zal de NSSR 

blijven uitspreken dat SSV’s hen ten allen tijde kunnen aanspreken of contacteren. Daarnaast 

wil de NSSR haar waarde ten opzichte van SSV’s verduidelijken door onder andere haar stem 

binnen de USR en de HAN uit te lichten. Tenslotte streeft de NSSR ernaar haar ALV’s 

interactiever te maken en een open sfeer te stimuleren.  
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3.3 Onderlinge Contacten   

Mede door de situatie omtrent COVID-19 is het contact tussen SSV’s het afgelopen jaar beperkt 

gebleven. De NSSR ziet grote meerwaarde in onderlinge connecties -vooral op het gebied van 

kennisuitwisseling- en wil om die reden meer inzetten op samenwerking tussen SSV’s. Ten 

eerste wil de NSSR dit stimuleren door middel van een forum op de vernieuwde website. Er zal 

een afgeschermde pagina komen waar SSV’s kunnen inloggen en via het forum met elkaar in 

contact kunnen komen. Ten tweede zal het 64e bestuur een groepsgesprek lanceren waarin de 

voorzitters van alle SSV’s op een laagdrempelige manier met elkaar en de NSSR in contact 

kunnen komen. Naast het versterken van de formele band, streeft de NSSR er ook naar om de 

informele band tussen bestuurders van SSV’s te versterken. Dit doel wordt nagestreefd door 

het organiseren van informele activiteiten en het stimuleren van het volgen van een training of 

clinic bij elkaar. 

 

  

mailto:bestuur@nssr.nl
http://www.nssr.nl/


Nijmeegse Studenten Sport Raad 

Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen – Kamer N -1.310 

bestuur@nssr.nl 

www.nssr.nl 

 

10 

 

4. Financieel  
Een essentieel onderdeel van het takenpakket van de NSSR is het ondersteunen van SSV’s in 

hun financiële positie. Deze financiële ondersteuning bestaat voornamelijk uit het verstrekken 

van subsidies. Tevens heeft de NSSR een adviserende rol naar SSV’s toe indien zij niet uit 

financiële kwesties komen. Tenslotte biedt de NSSR een helpende hand bij het opstellen en 

onderhouden van sponsorrelaties. Ook is de NSSR voor een deel van haar eigen inkomsten 

afhankelijk van haar sponsoren.  

 

4.1 Subsidies 

Met de ingang van het nieuwe subsidiereglement in september 2019, zijn de 

jaarbegrotingssubsidie en de project- en evenementensubsidie toegevoegd. Daarnaast blijft 

de opstartsubsidie van kracht. Sinds de invoering van dit nieuwe reglement wordt er gemerkt 

dat het voor SSV’s vaak onduidelijk is wat de mogelijkheden zijn omtrent subsidies en in 

hoeverre zij financieel advies kunnen inwinnen bij de NSSR. Om die reden streeft de NSSR 

ernaar meer duidelijkheid te scheppen onder SSV’s op het gebied van subsidies en financieel 

advies. De NSSR beoogt dit te bereiken door het organiseren van één of meerdere 

penningmeesteravonden en door het verduidelijken van het document waarin SSV’s kunnen 

vinden wanneer zij in aanraking komen voor subsidie en hoe zij deze dienen aan te vragen.  

 

4.2 Sponsoren 

Een aanzienlijk deel van de begroting van de NSSR is afkomstig uit sponsorbijdragen. Hierdoor 

is het mogelijk de SSV’s te ondersteunen en onder andere de kwaliteit van sportevenementen 

te verhogen. Afgelopen jaar werd het vinden van nieuwe sponsorrelaties bemoeilijkt door de 

situatie omtrent COVID-19. Nu naar alle waarschijnlijkheid het grootste deel van die crisis 

achter ons ligt, wil de NSSR zich komend jaar gaan focussen op het vinden van nieuwe 

sponsorrelaties. Daarnaast zullen als vanzelfsprekend de bestaande sponsorrelaties 

onderhouden worden. Tevens wil de NSSR SSV’s ondersteunen bij het afsluiten en 

onderhouden van sponsorrelaties.  

 

4.3 Boekhoudcursus 

Aan het begin van elk collegejaar wordt er voor bestuurders van studieverenigingen en SSV’s 

een Conscribocursus georganiseerd. Tijdens deze cursus wordt het programma Conscribo 

uitgelicht en leren bestuurders de fijne kneepjes van het boekhouden. De NSSR merkt dat het 

onder SSV-bestuurders vaak niet duidelijk is dat zij gebruik kunnen maken van deze cursus. 

Om die reden wil de NSSR de Conscribocursus beter onder de aandacht brengen, aangezien 

dit indirect ook bijdraagt aan de continuïteit en professionaliteit van een vereniging.   
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5. Promotie  
De Nijmeegse studentensportcultuur is van grote waarde voor veel studenten. De NSSR wil 

zich inzetten om de studentensportcultuur bij zoveel mogelijk personen onder de aandacht te 

brengen en hen hierbij te betrekken. Om dit te bereiken maakt de NSSR gebruik van 

verschillende promotiekanalen. De laatste jaren is hier vooral sociale media voor gebruikt. 

Komend jaar zal de focus van de NSSR liggen op het bereiken van de ongebonden sporter en 

de niet-sporter, om op die wijze te verduidelijken wat de NSSR voor hen kan betekenen.  

 
5.1 Promotie voor de NSSR en de SSV’s 

Afgelopen jaar is er flink ingezet op online promotie van de NSSR en de SSV’s. Deze 

ontwikkeling zal komend jaar doorgezet worden. Zo zal er voor belangrijke berichten gebruik 

gemaakt worden van de sponsoringsoptie op Facebook en Instagram. Tevens zullen alle SSV’s 

op de online platformen van de NSSR uitgelicht worden. Naar de precieze invulling daarvan 

wordt nog gekeken. Tenslotte zal er ingezet worden op meer zichtbaarheid van de NSSR en 

SSV’s op zowel de RU als de HAN. Dit wil de NSSR bereiken door onder andere algemene 

posters met informatie op te hangen in gebouwen op de campus en promotie via studenten- 

en studieverenigingen.  

 

5.2 Ongebonden Sporter 

Een belangrijk aandachtspunt van de NSSR is het creëren van zichtbaarheid en 

naamsbekendheid onder de ongebonden sporter. Deze groep heeft vaak geen weet van het 

bestaan van de NSSR en wat zij voor hen kan betekenen. Hierdoor is het voor de NSSR ook 

lastig om de ongebonden sporters goed te vertegenwoordigen, terwijl zij het cruciaal vindt dat 

de belangen van elke sportende student gehoord worden. Komend jaar streeft de NSSR ernaar 

het contact met de groep ongebonden sporters te verbeteren en hen op de hoogte te brengen 

van hetgeen de NSSR voor hen kan betekenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

uitbreidingen omtrent het sportaanbod of verbeteringen van de faciliteiten. Een manier om de 

ongebonden sporter te bereiken is door middel van promotie via studieverenigingen en 

zogenaamde ‘open sportdagen’, waarover meer te lezen is in ‘5.4 Open Sportdagen’. Tot slot 

wil de NSSR de niet-sporter bereiken en hen informeren over de mogelijkheden omtrent 

studentensport in Nijmegen. De eerste stappen hiervoor zullen op de introductiemarkt worden 

gelegd. 
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5.3 Externe Partijen  

Voor de NSSR is het van belang een zo groot mogelijk bereik te creëren en te waarborgen. 

Hierbij zijn externe partijen onmisbaar. Door de goede relatie die de NSSR met de RU en het 

RSC heeft, is het mogelijk hun kanalen te gebruiken voor promotie van de NSSR en SSV’s. Bij 

de HAN loopt dit op het moment iets moeizamer, maar de NSSR streeft ernaar het voor elkaar 

te krijgen ook gebruik te mogen maken van hun kanalen. Tevens zal er aankomend jaar 

gekeken worden naar de opties om studentensport in Nijmegen via studieverenigingen te 

promoten, aangezien zij over een groot bereik beschikken. Tot slot zal er met de Gelderse Sport 

Federatie worden gekeken naar mogelijkheden om via hen het bereik van de NSSR uit te 

breiden.  

 

5.4 Open Sportdagen  

Komend jaar wil de NSSR gaan kijken naar de mogelijkheid tot het organiseren van 

zogenaamde ‘open sportdagen’ om de NSSR en de SSV’s te promoten onder Nijmeegse 

studenten. Tijdens een open sportdag zullen er diverse SSV’s een onderdeel verzorgen. Elke 

student kan zich voor deze sportdag inschrijven. De organisatie van deze dagen zal in goed 

overleg met het RSC verlopen, zodat er geen conflict met de sportkaartvrije periodes ontstaat.   
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6. Inclusie  
Vandaag de dag is inclusie een belangrijk aandachtspunt in de maatschappij, zo ook bij de 

NSSR. De NSSR heeft als doelstelling elke student de mogelijkheid te geven om te kunnen 

sporten in Nijmegen, zowel op het RSC als binnen een SSV. Deze doelstelling kan enkel bereikt 

worden door studentensport laagdrempelig en toegankelijk te maken. Hierbij gaat het niet 

alleen om de beschikbare sportfaciliteiten, maar ook om het creëren van een open sfeer waarin 

iedereen zich geaccepteerd voelt. Om dit te bereiken is het van belang de behoeftes van 

studenten en de verbeterpunten omtrent inclusie in kaart te brengen. Dit wil de NSSR komend 

jaar onder andere gaan doen door het verspreiden van een enquête onder ongebonden 

sporters, zoals te lezen is in ‘2.3 Sociale Veiligheid’. Daarnaast wil het 64e bestuur tijdens de 

VVG’s aandacht besteden aan inclusie binnen de SSV’s, vooral op het gebied van 

internationalisering en een toegankelijke sfeer voor elke student. Door deze plannen hoopt de 

NSSR samen met de SSV’s en het RSC een laagdrempelige sportomgeving te creëren voor elke 

student.  

 

6.1 Internationalisering  

De RU en de HAN trekken elk jaar een groot aantal internationale studenten aan. Om deze 

studenten zich thuis te laten voelen in Nijmegen en hun welzijn te bevorderen, wil de NSSR 

hen de kans geven te kunnen sporten. Het probleem waar zij vaak tegenaan lopen is de 

taalbarrière. Om die reden heeft het 63e bestuur het afgelopen jaar een 

internationaliseringsdocument verspreid onder de SSV’s. Het 64e bestuur wil dit document 

nogmaals verspreiden onder alle SSV’s om het extra onder de aandacht te brengen. Daarbij zal 

er tijdens de VVG’s gekeken worden of SSV’s hier concreet iets mee gedaan hebben en of zij 

problemen ervaren op het gebied van internationalisering. De NSSR zelf doet haar promotie 

zoveel mogelijk in zowel het Nederlands als in het Engels. Komend jaar zal er tevens worden 

geïnventariseerd of er veel internationale bestuurders bij SSV’s zijn en of er behoefte is om van 

officiële documenten en ALV notulen een Engelstalige versie op te stellen. Ook zal er gekeken 

worden of de NSSR een rol kan spelen tijdens de introductie voor internationale studenten om 

op die manier onder hen zichtbaarheid en naamsbekendheid te genereren en hen eventueel 

te begeleiden bij het vinden van een passende sport. Tenslotte wil de NSSR kijken naar de 

mogelijkheid om de huidige samenwerking met ISON Nijmegen te intensiveren om zich 

zodoende meer in te kunnen zetten voor internationale studenten.  
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7. Commissies  
De NSSR telt acht commissies voor de organisatie van activiteiten en evenementen. Na 

anderhalf jaar evenementen in aangepaste vorm georganiseerd te hebben, lijken de 

vooruitzichten positief en heeft het 64e bestuur goede hoop dat de evenementen komend jaar 

weer in de reguliere vorm doorgang kunnen vinden. Al een aantal jaar merkt de NSSR dat de 

opkomst bij activiteiten over het algemeen vermindert. Komend jaar wil de NSSR kijken naar 

de opties om evenementen aan te passen en er een frisse wind door te laten waaien om te 

zorgen dat de opkomst verhoogd wordt.  

 
7.1 Activiteitencommissie 

Het doel van de Activiteitencommissie is het opzetten van leuke activiteiten die toegankelijk 

zijn voor alle sportkaarthouders en eventuele introducees. De Activiteitencommissie bestaat 

uit twee bestuursleden van de NSSR, waaronder de Commissaris Sport in de rol van voorzitter, 

en ongeveer vier studentsporters. De organisatie van activiteiten gebeurt vaak in 

samenwerking met een of enkele SSV’s. Komend jaar wil de NSSR de activiteiten van de 

Activiteitencommissie beter promoten onder alle sportkaarthouders, omdat voornamelijk de 

ongebonden sporters vaak niet op de hoogte zijn van deze activiteiten.  

 

7.2 Batavierenrace 

De Batavierenrace is ’s werelds grootste estafetteloop en wordt elk jaar door een 

organisatiecommissie van studenten uit Enschede en Nijmegen opgezet. In 2022 zal de 

Batavierenrace voor de vijftigste keer georganiseerd worden. De Batavierencommissie 

begeleidt het samenstellingsproces van het RU/HAN-team en verzorgt hierbij het vervoer en 

eventuele andere zaken die het team behoeft. De afgelopen twee jaar heeft de Batavierenrace 

online plaatsgevonden, maar de NSSR heeft goede hoop dat de editie van 2022 weer fysiek 

doorgang kan vinden.  

 

7.3 Campusrun 

Ter voorbereiding van de Batavierenrace organiseert de NSSR in samenwerking met N.S.A.V. ’t 

Haasje de Campusrun. Het afgelopen jaar heeft deze hardloopwedstrijd over het terrein van 

de RU helaas geen doorgang kunnen vinden. Tijdens de laatste editie van het evenement, in 

april 2019, waren er ongeveer honderd deelnemers. Er liggen al enkele tijd plannen op tafel 

om het evenement uit te breiden. De NSSR gaat zich hiervoor inzetten, omdat zij de Campusrun 

als een evenement ziet om ook de niet-sportende student aan het sporten te krijgen.  
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7.4 Groot Nederlands Studenten Kampioenschap 

Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) is het grootste meerdaagse 

sportevenement van Nederland waar studenten van universiteiten en hogescholen strijden om 

de titel van ‘Nederlands Studentenkampioen’. Door de situatie omtrent COVID-19 heeft het 

GNSK in zowel 2020 als 2021 geen doorgang kunnen vinden. Om toch een zekere financiële 

buffer te creëren en te garanderen dat het GNSK kan blijven bestaan, is er een inzamelingsactie 

opgezet. Met alle waarschijnlijkheid kan het GNSK 2022 wel doorgang vinden, zij het in 

aangepaste vorm. De NSSR streeft ernaar een delegatie studenten te sturen door SSV’s al 

vroegtijdig te stimuleren om teams te vormen. De NSSR hoopt natuurlijk de winnende lijn van 

de afgelopen jaren voort te kunnen zetten.  

 

7.5 NSSR-gala 

Aan het einde van het kalenderjaar organiseert de NSSR een gala voor alle sportende 

studenten in Nijmegen. Op dit gala worden tevens de studentensporters en vrijwilligers van 

het jaar benoemd. Zoals de vooruitzichten op dit moment zijn acht de NSSR de kans groot dat 

het gala in december doorgang kan vinden. Mocht de situatie te zijner tijd veranderen, dan zal 

er uiteraard een nieuwe datum geprikt worden of naar een passend alternatief binnen de 

maatregelen worden gezocht. 

 

7.6 Radboud Sports 

Radboud Sports is een jaarlijks evenement waarbij verschillende faculteiten van de RU op 

sportief vlak de strijd met elkaar aangaan. De winnaar ontvangt de felbegeerde Radboud Cup. 

De NSSR helpt bij de organisatie van de dag. Het 64e bestuur wil graag de zichtbaarheid van 

de NSSR tijdens Radboud Sports vergroten omdat dit een uitgelegen kans is om ongebonden 

sporters en niet-sporters te bereiken en meer naamsbekendheid te genereren.   

 

7.7 RAGweek 

Ieder jaar organiseert de NSSR een activiteit waarbij er geld wordt opgehaald voor de goede 

doelen die de RAGweek steunt. Aankomend jaar wil de NSSR zich ook graag inzetten voor de 

RAGweek door middel van een ludieke activiteit. Wat de precieze invulling van die activiteit 

gaat zijn wordt te zijner tijd bepaald.  

 

7.8 Thema-avonden 

Sinds een aantal jaar organiseert de NSSR in samenwerking met de andere koepelverenigingen 

van de RU thema-avonden voor bestuurders van studentenverenigingen. Hier worden thema’s 

besproken die voor bestuurders interessant en relevant zijn en hen helpen bij het besturen van 

een vereniging. Het afgelopen jaar werden de thema-avonden helaas niet zo goed bezocht, 

waardoor er gezamenlijk wordt gekeken naar een andere invulling van de thema-avonden 

zodat er meer animo voor ontstaat. De NSSR streeft ernaar voor SSV’s relevante thema’s op de 

agenda te krijgen.  
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