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Beste aanvrager, 

 

Leuk dat jullie interesse hebben in het organiseren van één van onze evenementen, een 

Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK). NSK’s worden doorgaans georganiseerd 

door verenigingen/sportraden uit studentensteden in Nederland. 

 

Wanneer je een organiserende commissie wordt van een NSK, ben je een commissie van 

SSN; wij zijn organisatorisch eindverantwoordelijk voor het evenement  en willen daarom, 

voordat we de organisatie van het NSK uit handen geven, informatie ontvangen over hoe 

jullie het evenement willen vormgeven. Vandaar dit aanvraagformulier.  

 

De financiële verantwoordelijkheid van het evenement ligt, uitzonderingen daar gelaten, 

bij het Universitaire Sportcentrum met bijbehorend Overkoepelend Studentensport 

Orgaan (OSSO) waaronder de commissie valt. Daarom willen wij een akkoord vanuit de 

OSSO en het USC voor de organisatie, voordat wij het NSK toekennen. Wanneer een NSK 

vanuit de Studentensportbond (SSB) wordt georganiseerd voldoet een akkoord vanuit 

deze SSB.  

 

Wij willen dat de kwaliteit van NSK’s zo hoog mogelijk is. Daarom heeft SSN een aantal 

reglementen opgesteld waaraan een NSK moet voldoen. Dit betekent niet alleen dat de 

voorbereiding en het evenement zelf goed moeten zijn, maar ook achteraf heb je als 

commissie nog een aantal taken. Je kunt deze vinden in het evenementenreglement wat 

beschikbaar is gesteld op onze site en je zal worden toegestuurd na het ontvangen van 

deze aanvraag. Zorg dat je deze reglementen goed doorneemt en hanteert! 

 

De toekenning van het NSK gebeurt in twee stappen; alles begint met het invullen en 

insturen van dit aanvraagdocument. Wanneer dit naar behoren is gedaan, krijg je 

uiterlijk twee weken na het verstrijken van de desbetreffende aanvraagtermijn bericht 

van SSN over de voorwaardelijke toekenning.  

 

De volgende stap voor de commissie is het indienen van een begroting voor het 

evenement bij SSN, uiterlijk vier (4) maanden voorafgaand aan het evenement. Hierbij 

dient een bewijs van goedkeuring van de betreffende OSSO mee aangeleverd te worden. 

Dit kan middels een handtekening of een bevestiging via email vanuit de OSSO.  

 

Het kan gebeuren dat er vanuit een andere stad ook een aanvraag binnen is voor het 

organiseren van het betreffende NSK, houd hier rekening mee. Wanneer een andere 

partij een aanvraag heeft gedaan voor hetzelfde NSK, treedt de bidprocedure in werking, 

zoals beschreven in het evenementenreglement. Ben je nog niet in staat dit formulier 

compleet in te vullen, vul deze dan zover mogelijk in en stuur deze op tijd in, volgens de 

aanvraagtermijnen. Zo zijn wij op de hoogte van jullie intentie om het NSK te 

organiseren. NSK aanvragen die niet op tijd binnen zijn, worden, uitzonderingen daar 

gelaten, niet gehonoreerd!  

 

Succes met het invullen van het aanvraagformulier en het opstellen van een passende 

begroting. Wanneer er vragen zijn of er behoefte is aan informatie/afrekeningen van 

voorgaande edities van het NSK, kan je altijd bij ons terecht. Wij zien jullie 

aanvraagformulier graag per post of per e-mail tegemoet! 

 

Met sportieve groet, 

 

Dagelijks Bestuur SSN 
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Gegevens contactpersoon 

Naam:   

Straat:  

Postcode/woonplaats:  

Tel:  

E-mail:  

 

Gegevens commissie: 

Organiserende vereniging:  

Gevestigd in stad:  

E-mail:  

Telefoon:  

Website NSK/vereniging:  

Betreffende OSSO:  

 

Vereniging/Commissie Aangesloten bij : 

OSSO (sportraad):     ☐JA  ☐NEE  

Studenten Sport Bond (SSB):  ☐JA          ☐NEE    

Nationale Sport Bond?:     ☐JA        ☐NEE 

  

Is er overleg geweest met: 

de betrokken Studenten Sport Bond*:  ☐ JA          ☐ NEE 

de betrokken Nationale Sport Bond:   ☐ JA    ☐ NEE  

*bij voordracht SSB, graag een bevestiging meesturen. 

 

Overige leden NSK-commissie 

 Naam Functie Telefoon Mailadres 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Is er organisatie-ervaring aanwezig in de commissie? (Niet verplicht, wel wenselijk) 
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Gegevens NSK: 

Sport:   

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

   

Wanneer er sprake is van meerdere onderdelen, graag een opsomming: 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Onderdeel:   ☐M ☐V ☐Gemixt 

Wanneer er sprake is van teams, wat is de teamgrootte? 

 

 

Datum NSK: 

 

Stad NSK:  

Accommodatie NSK:  

 

 

graag hier handtekening + datum  

van directeur studenten sportcentrum:  

 

Jaar laatste editie:     
 (evt. opvraagbaar bij SSN)  

Aantal deelnemers/teams laatste editie: 
 (evt. opvraagbaar bij SSN)  

Verwachte aantal deelnemers/teams:  

Verwachte inschrijfgeld per deelnemer:   

Omschrijving van te verwachten niveau:  

 

Motivatie voor organisatie NSK en eventueel overige opmerkingen die van belang kunnen 

zijn bij de toebedeling van het evenement: 

 

 
Datum + Handtekening OSSO/SSB:  Datum + Handtekening organiserende commissie: 

    

 

   

 

Datum: 

Datum: Datum: 
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