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Kern van de inhoud 

Het afgelopen jaar heeft het college van bestuur verkend op welke manier het sportcentrum 
Olympos zou kunnen worden ondergebracht binnen de universiteit. Aanleiding daarvoor was 
enerzijds de wens van de universiteit om meer inhoudelijk betrokken te zijn bij de koers van het 
sportcentrum en anderzijds het structurele financiële tekort dat bij Olympos was ontstaan. Insourcen 
van Olympos leek een goede manier om betrokkenheid en balans tussen inkomsten en uitgaven te 
realiseren. Recent heeft echter het college geconcludeerd dat behoud van de stichting Mesa Cosa, 
met aanpassing van de financiële en organisatorische randvoorwaarden, de beste oplossing is. Dit 
past ook in het streven om focus te leggen op de primaire taken van de universiteit. 
Het adviesrapport dat mede ten grondslag ligt aan dit voornemen, ligt vertrouwelijk ter inzage op de 
griffie. 
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Vooraf 
Het afgelopen jaar heeft het college van bestuur verkend op welke manier het sportcentrum 
Olympos zou kunnen worden ondergebracht binnen de universiteit. Aanleiding daarvoor was 
enerzijds de wens van de universiteit om meer inhoudelijk betrokken te zijn bij de koers van het 
sportcentrum en anderzijds het structurele financiële tekort dat bij Olympos was ontstaan. 
Insourcen van Olympos leek de beste manier om betrokkenheid en balans tussen inkomsten en 
uitgaven te realiseren. Uitgangspunt hierbij was hoe we onze studenten (en docenten) kunnen 
faciliteren bij hun wens tot sportbeoefening. 
 
Studentensport 
De Stichting Mesa Cosa is verantwoordelijk voor de exploitatie van sportcentrum Olympos. De 
zetels in het stichtingsbestuur worden bezet op voordracht van de Universiteit Utrecht en de 
Hogeschool Utrecht. Olympos huurt het sportcomplex van de universiteit.  
Inkomsten van het sportcentrum bestaan voor een groot deel uit subsidies, waarvan de 
Universiteit Utrecht het grootste aandeel heeft (ruim 1000K), gevolgd door de Hogeschool Utrecht 
(118k), en geringe subsidies vanuit het UMCU en het Hubrecht Laboratorium.  
 
Constateringen 
Het college van bestuur heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar de organisatie en 
financiële positie van Olympos met het oog op inbedding in de universiteit. Hieruit is gebleken dat 
het sportcentrum in principe goed functioneert, maar dat er een structureel tekort is van 300K per 
jaar.  
Mede op basis van het onderzoek heeft het college van bestuur geconcludeerd dat behoud van de 
stichting Mesa Cosa, met aanpassing van de financiële en organisatorische randvoorwaarden, de 
beste oplossing is voor betrokken partijen. Eerder heeft uw raad er ook al op gewezen dat een 
dergelijke stap meer in lijn zou zijn met eerdere ontwikkelingen om activiteiten te outsourcen die 
niet direct tot onze primaire taken horen.  
Om inhoudelijk meer betrokken te kunnen zijn bij de studentensport en de rol van het 
sportcentrum op het Utrecht Science Park wil de universiteit een prominentere rol innemen in het 
bestuur van Mesa Cosa, onder meer via de directeuren O&O van de UU en Studentzaken van de 
HU zitting te laten nemen. Daarmee kunnen universiteit en hogeschool scherper sturen op de 
resultaten van het sportcentrum en de studentensport. Ook wil het college een zetel in het 
bestuur inruimen voor een studentlid. 
Om het financiële tekort op te lossen, zal het college van bestuur de bijdrage aan het 
sportcentrum verhogen, hetzij via verhoging van de jaarlijkse subsidie, hetzij door het verlagen 
van de huur. Tegelijk zal het sportcentrum de opdracht krijgen om zich meer in te spannen voor 
vergroting van de efficiëntie en verlaging van de kosten. Door een aantal ondersteunende taken 
wel onder te brengen bij de universiteit, zoals facilitaire zaken, kan efficiënter gewerkt en 
ingekocht worden.  
Het huidige bestuur van de Mesa Cosa heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de gekozen 
richting. De medewerkers van  Mesa Cosa zijn op 13 november door CvB en bestuur Mesa Cosa 
geïnformeerd over de gekozen richting. 
 
De komende periode zal het college, in overleg met het bestuur Mesa Cosa en in afstemming met 
het college van bestuur van de HU, verdere uitwerking geven aan dit voornemen. Het streven is 
om een bestuur in nieuwe samenstelling in het voorjaar actief te hebben. Deze situatie zal geef 
effect hebben op de studentensport. 
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