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Kern van de inhoud

De universiteitsraad stelt een systeem voor waar de subsidie per sporter wordt bepaald en niet als
vast bedrag wordt overhandigd. Hierdoor sluit de subsidie beter aan bij het actuele aantal sporters
en wordt het aantrekken van extra sporters en vergroten van de bezettingsgraad maximaal
gestimuleerd.

NOTA STUDENTENSPORT
§1 Van sporten word je beter
Mens Sana in Corpore Sano, oftewel Mesa Cosa is de sportstichting die verantwoordelijk is voor de
verdeling van het sportbudget over de verschillende sportinstellingen. De naam van de stichting
geeft de achterliggende gedachte al aan: een gezonde geest in een gezond lichaam. Sporten is
bewezen niet alleen goed te zijn voor de fysieke staat van het lichaam maar ook voor de geest.
Sporters switchen minder vaak van studie, zijn vitaler, productiever, efficiënter en denken
helderder.
Het college heeft in het verleden aangegeven dat sport tot een kerntaak van de UU behoort. Het is
duidelijk dat de Universiteit Utrecht veel waarde hecht aan het faciliteren van studentensport: het
sportcentrum Olympos is op de grond van de Universiteit Utrecht gevestigd, valt onder andere
onder de verantwoordelijkheid van de universiteit (getrapt via Mesa Cosa) en biedt een groot
aantal verschillende sporten aan. Daarnaast hebben veel studentensportverenigingen hier hun
thuis. In lijn met deze filosofie heeft de Universiteit Utrecht deze constructie opgezet.
Studentensport(verenigingen) moet – in vergelijking met reguliere sport(verenigingen) – een
financieel toegankelijke faciliteit zijn die de community vorming binnen de Universiteit Utrecht
bevordert. Vanuit deze gedachte zou men verwachten dat het voor studenten(sportverenigingen),
ook financieel gezien, aantrekkelijker moet zijn om te sporten op Olympos, zonder dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit van de faciliteit.
Olympos loopt echter consequent tegen tekorten op de begroting aan. Om deze tekorten op te
vangen, is het sporten de afgelopen jaren voor Utrechtse studenten steeds duurder geworden.
Voor de verenigingen A.U.S.R. ORCA, U.S.R. Triton, U.S. Histos en SPIN (ook wel de SHOT
verenigingen genoemd), die geen gebruik maken van de faciliteiten op Olympos, is de prijs om te
sporten dusdanig ver opgelopen dat de verenigingen zich hebben afgesplitst van de USS Mesa
Cosa en hebben besloten zelfstandig verder gaan. Dit was voor ons oorzaak om het financiële
systeem achter de USS Mesa Cosa uit te zoeken en met concrete voorstellen voor verbetering te
komen.
§2 Studentensport in Utrecht
In 1995 is Olympos opgeleverd, om de sportende universitaire gemeenschap in één centrum
bijeen te brengen. Tot en met 2008 was Olympos relatief winstgevend, maar daarna ging het
bergafwaarts. In 2010 is Olympos uitgebreid, waardoor er een huurverhoging van 312.000 euro
werd ingesteld (van €588.000 naar €900.000). Sindsdien is de huurprijs ieder jaar geïndexeerd,
maar de subsidie is gelijk gebleven. Het idee was dat de toename in sportfaciliteiten zou resulteren
in meer sportende studenten en meer cursussen waardoor Olympos zichzelf draaiende zou kunnen
houden. Door de (tijdelijk extra hoge) stijging in de kosten namen de aantallen sporters echter
niet toe maar juist af, waardoor er sinds 2010 grote tekorten zijn, die nog niet zijn opgelost.
In 2012 is er gedacht over het insourcen van Olympos in de UU. Uiteindelijk is besloten dit niet te
doen, maar er is wel een nieuw bestuur van de USS Mesa Cosa ingesteld zodat de Universiteit
Utrecht meer betrokken wordt bij de keuzes en de koers van het sportcentrum. Onder andere de
directeur O&O van de Universiteit Utrecht en de directeur van de Stafdienst Bedrijfsvoering van de
Hogeschool Utrecht hebben toen zitting genomen in dit bestuur. Tevens is de subsidie toen
verhoogd met 300.000 euro, maar dit heeft de tekorten niet op kunnen lossen.
In 2014 heeft de gemeente haar investering in studentensport van 55.000 euro teruggetrokken en
in 2015 is er door de Hogeschool Utrecht 100.000 euro bezuinigd (van €300.000 naar €200.000).
In 2016 wil de Hogeschool Utrecht nog 50.000 euro extra bezuinigen. Deze bezuinigingen hebben
er reeds voor gezorgd dat het in financiële problemen verkerende Olympos het nog lastiger heeft
gekregen om zijn begroting sluitend te krijgen. De bijdrage van de Universiteit Utrecht is in 2012
verhoogd tot 1.300.000 euro en is sindsdien constant gebleven.
In 2014 is er een nieuwe directeur aangesteld binnen Olympos. Onder leiding van de nieuwe
directeur is een proces in gang gezet om de all-in-sportkaart (OlymPas) te introduceren voor alle
in Utrecht sportende studenten. In 2014 is de OlymPas voor de individuele sporter geïntroduceerd
en vanaf 2015 is de OlymPas verplicht voor alle sporters, ook de sporters aangesloten bij
studentensportverenigingen (SSV’s), indien de SSV’s subsidie willen ontvangen.
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Met het verplicht stellen van de OlymPas voor leden van SSV’s is er meer transparantie gekomen
in de verdeling van de subsidies. De leden van SSV’s betalen nu echter meer voor de sportkaart
dan het aan subsidie voor hen oplevert. Dit heeft ertoe geleid dat de verenigingen A.U.S.R. ORCA,
U.S.R. Triton, U.S. Histos en SPIN zich hebben teruggetrokken uit de USS Mesa Cosa aangezien
hun leden niet op Olympos sporten en dus geen voordeel van de sportkaart ondervinden. Het
terugtrekken van deze vier verenigingen uit de USS Mesa Cosa leidt tot een afname in het aantal
sportkaarten en daarmee een afname in de inkomsten van de USS Mesa Cosa.
§3 Kern
Anno 2015 gaat het langzaam beter met Olympos. Het aantal sportkaarten is met 9,2% gestegen
ten opzichte van vorig jaar (Figuur 1). Dit is een goede vooruitgang, maar de problemen zijn nog
niet opgelost. Olympos krijgt de begroting, ondanks de hervormingen van de afgelopen jaren,
structureel nog niet rond.

Figuur 1: sportkaarten op pijlmoment begin november 2014 & 2015
Momenteel kampt het sportcentrum, naast het wegvallen van de subsidies van de gemeente en de
verlaging van de subsidie van de HU, met stijgende kosten van huisvesting, energiekosten en
personeelslasten. Daarnaast zijn de lasten van Olympos gestegen door de uitbreiding van het
sportaanbod en de bouw van de klimwand.
De begroting heeft ook een gat in de inkomsten. Door de invoering van de OlymPas Light zijn de
inkomsten ongeveer 100 euro per pas in plaats van de beoogde 125 euro per pas (zie ook figuur
2). Dit zorgt voor 212.500 euro minder inkomsten dan begroot. Door het vertrek van de SHOT
verenigingen zijn er nog eens 90.000 euro minder inkomsten. Hier tegenover staat wel dat er 4050.000 euro minder subsidie wordt uitgekeerd. Helaas genereert dit netto 40.000 euro minder aan
inkomsten. In totaal resulteert dit in een gat in de Olympos begroting van ongeveer 300.000 euro.

Figuur 2: Relatieve sporters aantallen met een OlymPas (light)
Het totaal aantal unieke sporters (het aantal mensen dat gedurende ten minste een deel van het
jaar sport) was afgelopen jaar 8500. Hiervan waren er 6500 studenten aan de UU en 320
medewerkers van de UU (totaal 6820 sporters verbonden aan de UU). Voor de HU geldt dat er
1680 studenten en 24 medewerkers sportten (totaal 1704 sporters verbonden aan de HU).
Omgerekend per sporter betaalt de UU €190,62, voor de HU is dit bedrag €88,03 (uitgaande van
€150.000 subsidie).
In de steden Eindhoven, Nijmegen en Wageningen wordt hetzelfde principe sportkaart gehanteerd
als in Utrecht, maar is de prijs lager (tabel 1).
Universiteit
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Prijs sportkaart

Utrecht
Eindhoven
Nijmegen
Wageningen

125
86
102
84

Tabel 1: Prijs per sportkaart in euro’s
Ondanks dat de sportkaart in Utrecht het meest kost, kampt Mesa Cosa met structurele tekorten
op de begroting. De studentengeleding van de universiteitsraad zou graag zien dat de UU en HU
hun subsidie verhogen; niet om de prijs van de sportkaart te verlagen, maar wel om te voorkomen
dat sporten bij Olympos duurder wordt dan sporten bij reguliere sportverenigingen.
§4 Suggestie
De studentengeleding van de universiteitsraad wil graag naar een systeem waar de subsidie per
sporter wordt bepaald en niet als vast bedrag wordt overhandigd. Hierdoor sluit de subsidie beter
aan bij het actuele aantal sporters en wordt het aantrekken van extra sporters en vergroten van
de bezettingsgraad maximaal gestimuleerd. Wanneer het bedrag per sporter wordt vastgelegd en
dit bedrag bij de hogeschool en de universiteit hetzelfde is verdwijnt de subsidie ongelijkheid ook,
ongeacht de ontwikkeling van het aantal sporters van beide instellingen.
Een bedrag van €225,- (nu €190,62 voor de UU en €88,03 voor de HU) per unieke sporter zou bij
een gelijkblijvend aantal unieke sporters resulteren in een toename van de investering van
€234.500 (van €1.300.000 naar €1.534.500) voor de Universiteit Utrecht en €233.400 (van
€150.000 naar €383.400) voor de Hogeschool Utrecht. De totale extra jaarlijkse investering van
€467.900 is voldoende om de huidige tekorten van Olympos op te lossen en de studentensport in
Utrecht weer financieel gezond te krijgen.
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