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Studentensport

De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan sport. Sport stimuleert community building en
houdt lichaam en geest gezond. Bovendien draagt sport bij aan een positief studie- en
werkklimaat. Echter, de huidige situatie betreffende studentensport is somber te noemen. De
financiële problemen waarmee de studentensport kampt zijn, naar aanleiding van een brief
(14.076) van de studentengeleding van de U-raad, vorig raadsjaar al besproken in een
commissievergadering 005. De financieel ongezonde status van de stichting Mesa Cosa is
zelfs verslechterd wegens een subsidiebezuiniging van de Hogeschool Utrecht.

Huidige situatie
Olympos heeft vorig jaar ruim twee ton verlies geleden. Een forse toename in het aantal
sportende studenten zou Olympos erbovenop kunnen krijgen. Het huidige aantal studenten
dat een Olym{as in bezit heeft bedraagt ruim 9.000. Een groei naar 12.500 lidmaatschappen,
het maximum aantal sporters dat het sportcentrum aankan, zou het verlies kunnen dekken.
Echter is het grootschalig invoeren van de OlymPas niet meer toereikend omdat de HU reeds
de subsidie van drie ton heeft verlaagd naar twee ton. Deze subsidieafname was destijds niet
voorzien.

Het begrotingstekort van Olympos heeft direct veel consequenties voor de studentensport.
Het is al bekend dat de studentensporters meer moeten gaan betalen om naar een sluitende
begroting toe te werken. Daarnaast zal het nog meer gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld
dat Olympos niet meer kan investeren in de noodzakelijke verbetering in kwaliteit van de
studentensport.

Momenteel spelen er los van de financiering nog andere problemen in de studentensport waar
een concrete oplossing de uitkomst kan bieden. Hieronder een overzicht.
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Probleem
Lange wachtlijsten bij
bijvoorbeeld voetbal, hockey,
tennis en volleybal
Cursussen zitten vaak binnen
no-time vol

Fitnessapparatuur is van
matige kwaliteit

Gebrek aan kwalitatief goede
velden en zalen

Oplossing
Extra (multHnzetbare)
velden, respectievelijk extra
hal
Cursusaanbod vergroten

Fitness verbeteren

Velden ombouwen naar
kunstgrasvelden en zoeken
naar verbetering kwaliteit

Gevolg
Minder lange wachtlijsten +
meer studentensporters (met
OlymPas)
Meer tevredenheid over
OlymPas + meer
studentensporters (met
OlymPas)
Studenten stappen over van
lokale fitness naar Olympos +
meer studentensporters (met
OlymPas)
Meer capaciteit per veld/zaal
+ minder lange wachtlijsten
+ meer studentensporters
(met OlymPas)

Bovenstaand overzicht schetst een goed beeld van de verbeteringen waar de studentensport
behoefte aan heeft. Investeringen zullen gedaan moeten worden om de situatie structureel te
verbeteren. Dit is nodig om de studentensport weer in een gezonde financiële situatie te
brengen.

Noodzaak tot een gedeelde visie
De U-raad heeft na verscheidende gesprekken met de Sportraad Utrecht, de directeur van
Olympos, studentensportbestuurders en Jony Ferket (D66, gemeenteraadslid Utrecht),
geconcludeerd dat een gedeelde visie tussen UU, HU, gemeente en Olympos op
studentensportbeleid ontbreekt. Wij zien dit als onderdeel van de problematische situatie. Wat
de U-raad opvalt is dat de betrokken partijen de verantwoordelijkheid voor de Utrechtse
studentensport bij een ander leggen.

Het is in het belang van de UU en haar sportende studenten dat het duidelijk wordt wie binnen
de Utrechtse studentensport waarvoor zorg draagt en dat er een gezamenlijke visie komt op
de studentensport. Op deze manier kan er worden toegewerkt naar een verbeterde situatie.
De U-raad waardeert de bereidheid van het CvB om deel te nemen aan het oplossingsgerichte
'ontbijtoverleg' op 16 april met alle betrokken partijen. Namens de gemeente heeft de
wethouder van sport Paulus Jansen al aangegeven hiertoe bereid te zijn, namens de HU zullen
Geri Bonhof en (waarschijnlijk) Sjef Vogel aansluiten en de directeur van USPFloris de Gelder
heeft ook aangegeven te willen komen. Wij hopen daarom dat namens de UU ook de rector
hierbij aanwezig zal zijn, om samen de situatie te bespreken en constructief naar een
oplossing toe te werken.

Conclusie
De U-raad moedigt het College aan om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Graag ziet de
raad dat het College in het constructief overleg erin slaagt om met de betrokken partijen een
strategische visie te creëren voor de studentensport. De raad wil echter ook de hoop
uitspreken dat wanneer dit gesprek niet tot concrete oplossingen zal leiden, de UU zelf de
verantwoordelijkheid voelt om druk uit te oefenen om met betrokken partijen tot een
oplossing te komen. De raad ziet graag de concrete uitkomsten van het gesprek tegemoet.

Terry Nick Bergsma
Matthijs Beerepoot
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