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Kern van de inhoud

Het college van bestuur heeft recent, samen met het college van bestuur van de HU, besloten tot
een extra financiële bijdrage voor de studentensport. Daarmee hopen de colleges een bijdrage te
leveren aan een oplossing voor de financiële situatie bij het sportcentrum Olympos.

Verzoek aan de universiteitsraad

Ter kennisname

Zoals wij uw raad eerder vertelden, zijn de colleges van bestuur van de universiteit en hogeschool
Utrecht het afgelopen jaar intensief in gesprek geweest over de financiële situatie bij
sportcentrum Olympos. Hoewel de invoering van de Olympas, naar voorbeeld van andere
studentensteden, tot een toename heeft geleid van het aantal studentensporters, is het tot op
heden niet gelukt om tot een sluitende begroting te komen.
De colleges van bestuur hechten veel waarde aan de studentensport, evenals overigens
verenigingen op het gebied van cultuur, debat, gezelligheid en levensbeschouwing. Naast de rol
die sport speelt in de gezondheid van studenten, zijn de colleges ook van mening dat
studentensport een belangrijke rol speelt in het Utrechtse verenigingsleven en daarmee in een
actief en sociaal studentenleven in Utrecht. De colleges van bestuur streven een zo divers en rijk
mogelijk Utrechts studentenleven na, en daar heeft de studentensport zijn eigen plaats.
Om te komen tot een financieel gezonde exploitatie van Olympos, en daarmee ook van de
studentensportverenigingen, hebben de colleges van bestuur besloten tot een extra financiële
bijdrage in de jaren 2016 en 2017. Voor de HU betekent dit een extra bijdrage van 150keuro en
voor de UU een extra bijdrage van 300keuro in die jaren. De colleges verwachten dat Olympos in
de tussentijd, onder meer door vergroting van het aantal sporters, een betere inbedding op het
Science Park en het verkrijgen van andere inkomsten, tot een financieel gezonde exploitatie kan
komen. Medio 2017 zullen de colleges dit –samen met het bestuur van Mesa Cosa- evalueren.
De colleges van bestuur zijn van mening dat de studentensport niet alleen een
verantwoordelijkheid kan zijn van de kennisinstellingen. Ook de gemeente Utrecht heeft hierin
volgens de universiteit en hogeschool een verantwoordelijkheid; studenten zijn immers inwoners
van de stad Utrecht en dragen actief bij aan de rol die sport in de gemeente Utrecht heeft.
Universiteit en Hogeschool zullen daarom het gesprek hierover voeren met de gemeente Utrecht.
Ook de studentensportverenigingen hebben een verantwoordelijkheid in de instandhouding van
een actief studentenleven. Dat betekent dat de colleges van bestuur ook solidariteit van de
sportverenigingen verwachten. Een rijk studentensportleven betekent dat er voor verenigingen
groot en klein, binnen en buiten Olympos een plaats moet zijn. En dat alle verenigingen een
verantwoordelijkheid hebben voor de instandhouding hiervan. De colleges verwachten dan ook dat
de verenigingen en sportraad gezamenlijk bezien op welke manier alle verenigingen een bijdrage
leveren aan de het levend houden van het Utrechtse studentensportleven. Dat kan niet alleen een
verantwoordelijkheid zijn van de kennisinstellingen.
Wij hopen dat de extra bijdragen in de komende jaren zullen bijdragen aan stabiliteit binnen
Olympos en dat het ruimte biedt om tot een financieel gezonde exploitatie te komen.
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