Augustus 2016

Erkenningsreglement Deelnemers Stichting Student Union
Definitielijst

Faciliteitenkaartplicht
Koepel
Primaire doelgroep
Sector
Stichting
Vereniging

Verenigingen waarvan Instructie, Materiaal & Accommodatie (deels) worden
gefinancierd door de Stichting Student Union en waarvan leden alleen toegang
hebben tot desbetreffende vereniging met behulp van de aanschaf van een
faciliteitenkaart (UnionCard).
Het orgaan dat de belangen van de desbetreffende sector behartigt.
Studenten aan de Universiteit Twente
Het deel aan verenigingen/stichtingen dat zich aan karakter en doel onderscheidt van
andere verenigingen/stichtingen binnen de gehele studentengemeenschap
Een organisatie die bepaalde activiteiten organiseert voor geïnteresseerden, maar
die geen leden telt.
Een organisatie die leden kent die een gemeenschappelijke interesse delen door het
uitvoeren van een of meerdere activiteiten.

Algemene bepalingen
Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing.

Sectoren, categorieën en voorwaarden erkenning
Artikel 2. Sectoren
2.1 De Student Union kent de volgende sectoren:
a) Sport;
b) Cultuur;
c) Studie;
d) Gezelligheid;
e) Wereld;
f) Overig.

Artikel 3. Aanvullend onderscheid deelnemers
3.1 De Student Union maakt aanvullend onderscheid bij Uniondeelnemers in het volgende:
1. Uniondeelnemers met wel of niet Faciliteitenkaartplicht;
2. Uniondeelnemers met wel of niet een overkoepelende functie;
Artikel 4. Voorwaarden voor erkenning als Uniondeelnemer in de vorm van een vereniging
4.1 Een Uniondeelnemer moet haar doelstellingen en werkwijze omschrijven in haar statuten
en haar huishoudelijk reglement. Deze doelstellingen en werkwijze en de daaruit voortvloeiende activiteiten
dienen te passen binnen de primaire doelgroep (de primaire doelgroep bestaat uit studenten van de
Universiteit Twente) in het algemeen en binnen de Student Union in het bijzonder.
4.2 Een Uniondeelnemer moet opgericht zijn voor leden van de primaire doelgroep. Het
lidmaatschap staat daadwerkelijk open voor leden van de primaire doelgroep.
4.3 Een Uniondeelnemer dient het bestaande aanbod aan activiteiten voor de primaire doelgroep
te verbreden.
4.4 Als richtlijn wordt er gehanteerd dat een Uniondeelnemer voor ten minste 75% uit personen uit
de primaire doelgroep en/of studenten die onder een door het Student Union bestuur aangegaan
samenwerkingsverband met een andere instelling op basis van de faciliteitenkaart 1 vallen te bestaan.
1 Bijvoorbeeld de samenwerking met Saxion Hogescholen op gebied van Sport & Cultuur
4.5 Een Uniondeelnemer dient ten minste 20 leden te hebben.
4.6 Een Uniondeelnemer met Faciliteitenkaartplicht dient voor 100% te bestaan uit faciliteitenkaarthouders.
4.7 Het Student Union bestuur kan nadere voorwaarden stellen waaraan een Uniondeelnemer moet voldoen.
Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in de erkenningsverklaring van de Uniondeelnemer.
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4.8 Een Uniondeelnemer wordt in afstemming met het Student Union Bestuur, de desbetreffende koepel en op
basis van de primaire functie ingedeeld in een van de zes sectoren ter bevordering van het behartigen van
diens belangen.
Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning als Uniondeelnemer in de vorm van een stichting
5.1 Een Uniondeelnemer moet haar doelstellingen en werkwijze omschrijven in haar statuten.
Deze doelstellingen en werkwijze en de daaruit voortvloeiende activiteiten dienen te passen
binnen de primaire doelgroep in het algemeen en binnen de Student Union in het bijzonder.
5.2 Een Uniondeelnemer moet opgericht zijn voor leden van de primaire doelgroep. Het desbetreffende
bestuur staat daadwerkelijk open voor leden van de primaire doelgroep.
5.3 Een Uniondeelnemer dient het bestaande aanbod aan activiteiten voor de primaire
doelgroep te verbreden.
5.4 Het bestuur van de desbetreffende stichting dient voor ten minste 75 % uit personen uit de primaire
doelgroep te bestaan.
5.5 Het Student Union bestuur kan nadere voorwaarden stellen waaraan een Uniondeelnemer moet voldoen.
Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in de erkenningsverklaring van de
Uniondeelnemer.
5.6 Een Uniondeelnemer wordt in afstemming met het Student Union Bestuur, de desbetreffende koepel en op
basis van de primaire functie ingedeeld in een van de zes sectoren ter bevordering van het behartigen van
diens belangen.
Artikel 6. Voorwaarden voor erkenning als Uniondeelnemer met overkoepelende functie
6.1 Een Uniondeelnemer moet haar doelstellingen en werkwijze omschrijven in haar statuten.
Deze doelstellingen en werkwijze en de daaruit voortvloeiende activiteiten dienen te passen
binnen de studentengemeenschap van de Universiteit Twente in het algemeen en binnen de
Student Union in het bijzonder.
6.2 Een Uniondeelnemer moet opgericht zijn voor Uniondeelnemers met leden van de primaire
doelgroep.
6.3 Het Student Union bestuur kan nadere voorwaarden stellen waaraan een Uniondeelnemer moet voldoen.
Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in de erkenningsverklaring van de
Uniondeelnemer.

Rechten, plichten, aanvragen en intrekken erkenning

Artikel 7. Rechten van een Uniondeelnemer
7.1 Een Uniondeelnemer kan gebruik maken van de door de Union aangeboden faciliteiten.
7.2 Een Uniondeelnemer kan direct of indirect financieel ondersteund worden.
7.3 Een Uniondeelnemer krijgt het recht om opgenomen te worden in het informatiemateriaal van
de Student Union op een wijze, die aangegeven wordt door het Student Union bestuur.
7.4 Een Uniondeelnemer zal de mogelijkheid verleend worden zich tijdens de Introductie te
profileren. Het Student Union bestuur kan een Uniondeelnemer de mogelijkheid verlenen om zich te
profileren tijdens voorlichtingsdagen van de Universiteit Twente.
7.5 Een Uniondeelnemer met Faciliteitenkaartplicht kan naast het gestelde in lid 1 t/m 4 van dit artikel op de
volgende manieren ondersteund worden:
a) de deelnemer kan zaalruimte in de Campus- en Uniongebouwen huren met het gebruik
van technische faciliteiten tegen een gereduceerd tarief volgens de daartoe opgestelde
afspraken;
b) de deelnemer kan de beschikking krijgen over deelnemersspecifieke accommodatie en
voorzieningen;
c) de deelnemer kan beschikking krijgen over een trainer of instructeur.
7.6 Een Uniondeelnemer zonder faciliteitenkaartplicht kan naast het gestelde in lid 1 t/m 4 van dit artikel
zaalruimte in de Campus- en Uniongebouwen huren met gebruik van technische faciliteiten
tegen een gereduceerd tarief volgens de daartoe opgestelde afspraken.
7.7
a) Een Uniondeelnemer met een overkoepelende functie kan het Student Union bestuur om informatie
vragen en kan te allen tijde het Student Union bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
b) Een Uniondeelnemer met een overkoepelende functie heeft adviesrecht over de erkenning van een
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Uniondeelnemer uit haar sector.
c) Een Uniondeelnemer met een overkoepelende functie en het Student Union bestuur bepalen in onderlinge
overeenstemming of een vereniging of stichting tot de sector van de betreffende Uniondeelnemer behoort.
d) Een Uniondeelnemer heeft recht op één zetel tijdens de Student Union deelnemersraadvergadering en de
plicht desgevraagd een lid van zijn bestuur naar voren te schuiven om deze zetel te vullen.
Artikel 8. Plichten van een Uniondeelnemer
8.1 Een Uniondeelnemer geeft het Student Union bestuur ongevraagd kennis van bestuurswijzigingen,
wijzigingen in de doelstellingen en werkwijze, wijzigingen in de status en ontbinding en
ledenaantal.
8.2 Een Uniondeelnemer levert, indien nodig, een organisatorische bijdrage aan een algemene
activiteit, welke bepaald wordt in overleg tussen de Uniondeelnemer en het Student Union bestuur.
8.3 Een Uniondeelnemer verricht geen handelingen die de goede naam van de Student Union
en/of de Universiteit Twente schaden.
8.4 Een Uniondeelnemer met een overkoepelende functie informeert het Student Union bestuur over haar
beleid en handelingen, daar waar dit in het belang van de Student Union is.
8.5 Een Uniondeelnemer met een overkoepelende functie informeert het Student Union bestuur over de
ontwikkelingen van de bij haar aangesloten Uniondeelnemers, daar waar dit in het belang van de Student
Union is.
8.6 Een Uniondeelnemer verstrekt het Student Union bestuur desgevraagd afschriften van haar jaarrekeningen
en ledenadministratie.
Artikel 9. Wijze van aanvragen
9.1 Aanvraag voor erkenning als Uniondeelnemer vindt plaats bij het Student Union bestuur door de
aanvragende vereniging of stichting zelf. Het Student Union bestuur kan een nader te bepalen proefperiode
instellen, waarin aan een vereniging of stichting een voorlopige erkenning als
Uniondeelnemer wordt verleend. Het Student Union bestuur beslist binnen zes weken.
Artikel 10. Procedure koepeloverleg
10.1 De Uniondeelnemers met een overkoepelende functie worden uitgenodigd voor het koepeloverleg.
10.2 De deelnemers aan het koepeloverleg streven ernaar zoveel mogelijk relevante informatie uit
te wisselen tijdens het koepeloverleg.
10.3 Het koepeloverleg vindt plaats zo vaak als de deelnemers dit wenselijk achten, echter met een
minimum aantal van zes keer per jaar.
10.4 De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het Student Union bestuur op een termijn
van tenminste zeven dagen. Dit gebeurt onder vermelding van een voorlopige opgave van de te
behandelen onderwerpen.
10.5 De definitieve agenda wordt bij aanvang van het koepeloverleg vastgesteld.
10.6 Het koepeloverleg kan geldige besluiten nemen wanneer dit aan haar gevraagd wordt, mits
een meerderheid van de deelnemers van het koepeloverleg aanwezig is. Het koepeloverleg
neemt besluiten met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij iedere
deelnemer één stem heeft. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 11. Intrekken erkenning
11.1 De Stichting Student Union hanteert het uitgangspunt dat zij zich inzet voor het behoud van het aanbod
aan verenigingen en stichtingen.
11.2 Indien het voortbestaan van een vereniging of stichting in het gedring komt, zal desbetreffende organisatie
met het Student Union bestuur om tafel gaan om een toekomstplan op te stellen.
11.3 Het Student Union bestuur kan een Uniondeelnemer voor een bepaalde periode onder toezicht stellen van
een gemandateerde als daartoe gegronde redenen bestaan. Aan het einde van deze periode
wordt de erkenning van de Uniondeelnemer geëvalueerd en de voortgang bepaald.
11.4 Wanneer blijkt dat de Uniondeelnemer niet langer meer aan de gestelde voorwaarden voldoet of bij
andere gegronde redenen, heeft het Student Union bestuur het recht de erkenning van een Uniondeelnemer in
te trekken.
11.5 Het Student Union bestuur zal daarbij een termijn stellen waarop de erkenning wordt ingetrokken.
11.6 Indien een Uniondeelnemer niet meer als zodanig erkend wil zijn, dient een schriftelijke aanvraag hiervan
te worden ingediend bij het Student Union bestuur waarin deze keuze verder dient te worden toegelicht.
11.7 De beëindiging van een erkenning gaat in op de eerste dag van september en dient ten minste vier
maanden van te voren ingediend te worden bij de Stichting Student Union.
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11.8 Een beslissing van het Student Union bestuur op basis van dit reglement geldt als besluit zoals bedoeld in
de bijbehorende beroepsprocedure.

Slotbepalingen

Citeertitel
Dit reglement kan aangehaald worden als “Erkenningsreglement Deelnemers Student Union”.
Dit reglement is vastgesteld op 22 augustus 2016.

