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Twente

Op 12 februari jl. heeft het college een voorgenomen besluit genomen tot het aangaan van een
intentieverklaring tussen de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente m.b.t. samenwerking
sport en cultuur. De tekst van deze intentieverklaring is bijgevoegd.
Vanuit de Student Union is enige tijd geleden een projectgroep geformeerd om te komen tot
een structurele samenwerking op sport- & cultuurgebied. Dit is een oude maar vurige wens van
beide instellingen. De projectgroep en haar subprojectgroepen zijn een aantal keren bij elkaar
gekomen om de intentieverklaring op te stellen.
De besturen van beide instellingen hebben inmiddels uitgesproken zeer positief tegenover de
intentieverklaring te staan. Bij de positieve stellingname vanuit de besturen is het volgende
overwogen.
dat het gewenst is dat er één aanbod komt voor sport en cultuur voor alle studenten in het
hoger onderwijs in Enschede en omgeving, te beginnen met Saxion & UT;
dat een gezamenlijk aanbod om aan sport en cultuur te doen voor studenten de mogelijkheden voor beide instellingen zal verruimen;
dat de intentieverklaring als doel heeft dat de beide instellingen toewerken naar een
structurele. intensieve en vergaande samenwerking t.a.v. sport- & cultuur per 1 september
2007;
dat de instellingen verklaren geen breekpunten meer te zien in de beoogde samenwerking;
dat een feestelijke ondertekening van de intentieverklaring vanuit de UT in het voorjaar
2007 kan plaatsvinden.
Het is de verwachting dat de beoogde samenwerking voor beide instellingen voordelen zal
opleveren. De UT garandeert dat er in het aanbod van de voorzieningen aan haar studenten
zowel kwalitatief als kwantitatief uiteraard geen verslechteringen optreden, integendeel.
De Student Union, initiatiefnemer van het project, heeft daartoe een Projectgroep in het leven
aeroeDen. die de overeenkomst zal uitwerken.

het aangaan van de intentieverklaring.

Bijlage: intentieverklaring
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2.

Bijlage

De partijen
1. Sax ion Hogescholen te Enschede, verder te noemen Saxion, te dezen
vertegenwoordigd door Drs.J.W.Boomkamp, lid Raad van Bestuur

overwegende,
.dat
het gewenst is dat er één aanbod komt voor sport en cultuur voor alle studenten in
het hoger onderwijs in Enschede en omgeving, te beginnen met Saxion & UT,
.dat
een gezamenlijk aanbod de mogelijkheden om aan sport en cultuur te doen voor
studenten van beide instellingen zal verruimen,
.dat
nauwe samenwerking op de terreinen sport en cultuur de samenwerking Saxion-UT
op andere gebieden positief kan beïnvloeden,
.dat
een gezamenlijk aanbod Enschede als studentenstad een betere uitstraling geeft,
.dat
een gezamenlijk aanbod kansen biedt accommodaties optimaal te benutten,
komen het volgende overeen:

1

Partijen streven er naar om met ingang van het studiejaar 2007-2008 één sport- en
cultuuraanbod voor Sax ion- en UT-studenten in Enschede te realiseren.
Partijen zullen zich ervoor inspannen
dat andere instellingen
regio zich kunnen aansluiten
bij het samenwerkingsverband.

voor hoger onderwijs

in de

3.

Partijen streven er naar te komen tot één activiteiten kaart voor alle sport- en
cultuurvoorzieningen van partijen met als uitgangspunt dat alle studenten gelijkelijk van alle
voorzieningen gebruik kunnen maken.

4

Partijen zullen hun voorzieningen (producten en / of diensten) op de gebieden sport en
cultuur in het samenwerkingsverband inbrengen. Het gaat hier in ieder geval om:
a. de eigen accommodaties voorzover die beschikbaar zijn voor kaartgebruikers
(dus uitgezonderd gebruik door derden ten behoeve van bijv. tentamens, diploma.
uitreikingen, voorlichtingsdagen, dan wel gebruik door personeel);
b. de overige middelen die de instellingen voor sport- en cultuurvoorzieningen ter

d.

beschikking stellen;
het recht voor alle kaarthouders op deelname aan door één der partijen
georganiseerde cursussen en evenementen;
het lid kunnen worden van bij één der instellingen aangesloten cuJtuur- en

e.

sportverenigingen;
andere rechten die kaarthouders 'oude stijl' van alle instellingen hadden.

c.

3

.2007

5.

De invloed van studenten op de inhoud van de afspraken zal goed gereguleerd moeten
worden. Dat zou onder meer kunnen door:
a. Studenten van de betrokken instellingen in sport- en cultuurraden op te nemen.
b. Deze studentenorganisaties
invloed te geven op de onderhandelingsinzet van een
instelling.

6

Partijen proberen tot afspraken te komen met betrekking tot het beheer van de door partijen
beschikbaar gestelde accommodaties en overige middelen voor sport en cultuur.

7

De hoofdlijnen van de samenwerking zullen, met inachtneming van bovenstaande punten,
worden vastgelegd in een raamovereenkomst tussen partijen. De raamovereenkomst zal de
volgende onderwerpen omvatten:
a. financiële afspraken,
b. het praktische concept, waaronder
i. de vorm van de faciliteitenkaart,
ij. de inbreng van partijen,
iii. de inhoud van het aanbod aan studenten,
ivo de zeggenschap van de deelnemers.
c. De beheersafspraken

8.

Bij een nog aan te gane raamovereenkomst zullen jaarlijks in onderling overleg bijlagen
worden opgesteld waarin de gedetailleerde rechten en plichten van partijen voor het
komende jaar worden vastgelegd.

Enschede, de

Sax ion Hogescholen

Drs.J.W.Boomkamp, lid Raad van Bestuur

Universiteit Twente

prof. dr. W.H.M. lijm. Rector Magnificus
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