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Erkenningsreglement Deelnemers 
STICHTING STUDENT UNION UNIVERSITEIT TWENTE 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. Algemene bepalingen 
1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a) Student Union: Stichting Student Union Universiteit Twente, gezeteld te Enschede; 
b) Statuten: Statuten van de Student Union; 
c) Bestuur: Bestuur van de Student Union; 
d) Deelnemer: Door de Student Union erkende vereniging of stichting zoals bedoeld 

in artikel 4 van de Statuten; 
e) Koepel: Deelnemer met overkoepelende functie die de belangen van een van de 

sectoren behartigt; 
f) Studententeam: Deelnemer die innovatieve voertuigen en/of technologieën creëert 

en daarbij deelneemt aan wedstrijden wereldwijd; 
g) Stichting: Deelnemer die stichting als rechtsvorm heeft, maar geen Koepel of 

Studententeam is; 
h) Vereniging: Deelnemer die vereniging als rechtsvorm heeft, maar geen Koepel of 

Studententeam is; 
i) Faciliteitenkaart: Bewijs van toegang voor door de Student Union bepaalde 

faciliteiten en voorzieningen; 
j) Faciliteitenkaartplicht: Verplichting die wordt opgelegd aan Deelnemers waarbij 

(een gedeelte van) de Deelnemer gebruik maakt van faciliteiten en voorzieningen 
waarvoor een Faciliteitenkaart vereist is;  

k) Universiteit: Universiteit Twente; 
l) Primaire Doelgroep: Personen die als student ingeschreven staan aan de 

Universiteit; 
m) Beleidsstukken: Beleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen en financieel 

jaarverslagen; 
n) Subsidiemodel Sport en Cultuur: Het model waaruit de subsidies voor instructie, 

materiaal en accommodatie voor Sport en Cultuur toegekend worden; 
o) Erkenning: Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Statuten waarin 

de erkenning als Deelnemer wordt vastgelegd; 
p) Introductieperiode: De algemene introductieperiode van de Universiteit; 
q) Campusgebouwen: Gebouwen op de campus van de Universiteit; 
r) Uniongebouwen: Gebouwen die in de afspraken met de Universiteit als 

Uniongebouw zijn aangeduid. 
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1.2. Indien een van bovenstaande definities conflicteert met het Basisreglement Student 
Union, wordt de in dit reglement vermelde definitie gebruikt. 

1.3. Dit reglement is het “erkenningsreglement verenigingen” zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 
van de Statuten. Op het wijzigen van dit reglement is het in de Statuten bepaalde van 
toepassing. 

Sectoren en categorieën 

Artikel 2. Sectoren 
2.1. De Student Union onderscheidt de volgende sectoren: 

a) Studie; 
b) Sport; 
c) Cultuur; 
d) Gezelligheid; 
e) Wereld; 
f) Overig. 

2.2. Elke Deelnemer wordt op basis van de primaire functie ingedeeld in een van de zes 
sectoren. 
 

Artikel 3. Categorieën 
3.1. De Student Union maakt onderscheid tussen de volgende categorieën: 

a) Stichtingen; 
b) Verenigingen; 
c) Studententeams; 
d) Koepels. 

3.2. De Student Union maakt aanvullend onderscheidt op het volgende: 
a) Of de Deelnemer een Faciliteitenkaartplicht heeft. 

Voorwaarden erkenning 

Artikel 4. Algemene erkenningsvoorwaarden 
4.1. De doelstellingen en werkwijze van de Deelnemer, zoals omschreven in haar statuten en 

daaruit voortvloeiende documenten, en de daaruit voortvloeiende activiteiten dienen: 
a) met name gericht te zijn op de Primaire Doelgroep; 
b) niet in strijd te zijn met de gedragscodes van de Universiteit; 
c) de Student Union niet te belemmeren in haar beleidsverantwoordelijkheden1 of de 

uitvoering daarvan. 

                                                 

1 De beleidsbevoegdheden van de Student Union zijn te vinden in het convenant van de Student Union 
met de Universiteit, zoals gepubliceerd op de website van de Student Union. Deze beleidsbevoegdheden 
worden elke vier jaar opnieuw vastgesteld. 
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4.2. Als richtlijn bij lid 4.1.a) wordt gehanteerd dat de Deelnemer en haar uitvoerend bestuur 
voor 75% dient te bestaan uit de Primaire Doelgroep en/of studenten die onder een 
samenwerkingsverband van de Student Union met een andere instelling vallen. 

4.3. De uitvoerend bestuurders van de Deelnemer dienen allen uiterlijk 3 jaar geleden voor 
het laatst ingeschreven te zijn geweest als student bij een instelling in het hoger 
onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. 

4.4. Indien de dagelijkse gang van zaken bij de Deelnemer voornamelijk geleidt wordt door 
een organisatiecommissie, wordt deze organisatiecommissie als het uitvoerend bestuur 
beschouwd voor de in dit artikel gestelde voorwaarden. 

4.5. Een nieuwe Deelnemer dient het bestaande aanbod aan activiteiten voor de Primaire 
Doelgroep te verbreden. 

4.6. De Deelnemer dient een statutair of wettelijk gedefinieerd orgaan te hebben dat toezicht 
houdt op het (uitvoerend) bestuur van de Deelnemer. 

4.7. Een nieuwe Deelnemer dient een (financieel) beleid te voeren waaruit blijkt dat de 
Deelnemer naar alle waarschijnlijkheid minimaal nog tot en met het einde van het 
volgende academisch jaar blijft voortbestaan en aan de erkenningsvoorwaarden blijft 
voldoen. 
 

Artikel 5. Aanvullende erkenningsvoorwaarden voor Verenigingen 
5.1. De Vereniging dient het volledige lidmaatschap open te stellen voor de Primaire 

Doelgroep. 
5.2. De Vereniging dient ten minste 20 leden te hebben. 

 
Artikel 6. Aanvullende erkenningsvoorwaarden voor Studententeams 
6.1. Een Studententeam dient erkend te zijn als Team Twente Team door de Universiteit. 

 
Artikel 7. Aanvullende erkenningsvoorwaarden voor Koepels 
7.1. De Koepel dient de belangen te behartigen van exclusief de Deelnemers uit haar sector. 

 
Artikel 8. Aanvullende erkenningsvoorwaarden voor Deelnemers met Faciliteitenkaartplicht 
8.1. De Deelnemer met Faciliteitenkaartplicht dient te passen in het Subsidiemodel Sport en 

Cultuur. Om dit te beoordelen vraagt het Bestuur advies aan de desbetreffende  
subsidieverdeler2. 

8.2. De Deelnemer met Faciliteitenkaartplicht dient de faciliteiten waarvoor een 
Faciliteitenkaart verplicht is alleen te laten gebruiken door Faciliteitenkaarthouders. 

  

                                                 

2Voor de sector Sport is dit de Sportkoepel, voor de sector Cultuur is dit Culture & Events. 
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Artikel 9. Extra aanvullende voorwaarde en afwijkingen 
9.1. Het Bestuur kan aanvullende voorwaarden opstellen bovenop de in dit reglement 

opgenomen voorwaarden.  
9.2. Het Bestuur kan wegens zwaarwegende redenen afwijken van de in dit reglement 

opgenomen voorwaarden.  
9.3. Eventuele aanvullende voorwaarden dan wel afwijkingen van de bestaande voorwaarden 

worden vermeld op de Erkenning. 

Rechten Deelnemers 

Artikel 10. Rechten Deelnemers 
10.1. De Deelnemer heeft recht op het in de Statuten genoemde. 
10.2. De Deelnemer mag gebruik maken van de door de Student Union aangeboden faciliteiten. 
10.3. De Deelnemer kan direct of indirect financieel ondersteund worden. 
10.4. De Deelnemer zal de mogelijkheid geboden worden zich te profileren tijdens de 

Introductieperiode. 
10.5. De Deelnemer heeft het recht om opgenomen te worden in het informatiemateriaal en de 

communicatiekanalen van de Student Union op een wijze bepaald door het Bestuur. 
 

Artikel 11. Aanvullende rechten Faciliteitenkaartplichtigen 
11.1. Faciliteitenkaartplichtigen kunnen aanvullend op Artikel 10 als volgt ondersteund 

worden: 
a) Faciliteitenkaartplichtigen kunnen zaalruimte in de Campus- en Uniongebouwen 

huren met gebruik van de technische faciliteiten, tegen een gereduceerd tarief en 
volgens daartoe opgestelde afspraken; 

b) Faciliteitenkaartplichtigen kunnen de beschikking krijgen over voor de Deelnemer 
specifieke accommodatie en voorzieningen; 

c) Faciliteitenkaartplichtigen kunnen de beschikking krijgen over een trainer of 
instructeur. 

 
Artikel 12. Aanvullende rechten Koepels 
12.1. Koepels hebben aanvullend op Artikel 10 het recht om: 

a) het Bestuur om informatie te vragen en te allen tijde het Bestuur gevraagd en 
ongevraagd te adviseren; 

b) het Bestuur te adviseren over de erkenning van een Deelnemer in haar sector. 

Plichten Deelnemers 

Artikel 13.  Plichten Deelnemers 
13.1. Een Deelnemer geeft het Bestuur ongevraagd kennis van: 

a) wijzigingen in doelstellingen en werkwijze van de Deelnemer; 
b) ontbinding van de Deelnemer. 
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13.2. Een Deelnemer verstrekt het Bestuur desgevraagd: 
a) haar statuten en daaruit voortvloeiende documenten; 
b) haar Beleidsstukken; 
c) afschriften van haar ledenadministratie; 
d) informatie over de mate van activisme binnen de Deelnemer. 

13.3. Een Deelnemer levert, indien nodig, een organisatorische bijdrage aan een algemene 
activiteit, welke bepaald wordt in overleg tussen de Deelnemer en het Bestuur. 

13.4. Een Deelnemer verricht geen handelingen die naam van de Student Union of de 
Universiteit schaden. 

 
Artikel 14. Aanvullende plichten Koepels 
14.1. Een Koepel informeert het Bestuur haar beleid en handelingen, alsmede over de 

ontwikkelingen bij haar aangesloten Deelnemers, daar waar dit in het belang is van de 
Student Union. 

Koepeloverleg 

Artikel 15. Koepeloverleg 
15.1. De Koepels en de Student Union vormen gezamenlijk het koepeloverleg. 
15.2. Het koepeloverleg vindt plaats zo vaak als de deelnemers dit wenselijk achten, echter met 

een minimum van zes keer per jaar. 
15.3. De deelnemers aan het koepeloverleg streven ernaar zoveel mogelijk relevante informatie 

uit te wisselen tijdens het koepeloverleg. 
15.4. Het koepeloverleg wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het Bestuur op een 

termijn van tenminste zeven dagen en onder vermelding van de voorlopige opgave van te 
behandelen onderwerpen. 

15.5. De definitieve agenda wordt bij aanvang van het koepeloverleg vastgesteld. 

Aanvraag, wijziging en intrekking erkenning 

Artikel 16. Aanvraag en duur erkenning 
16.1. Een aanvraag tot erkenning als Deelnemer dient ingediend te worden bij het Bestuur door 

de te erkennen vereniging of stichting zelf en verstrekt daarbij op verzoek de in lid 13.2 
genoemde documenten. 

16.2. Een erkenning als Deelnemer kan zowel tijdelijk als permanent toegekend worden. 
16.3. Het Bestuur beslist hierover binnen 6 weken na het binnenkrijgen van de aanvraag. 
16.4. Indien een vereniging of stichting tijdelijk erkend wordt vervalt de erkenning na afloop 

van de in de Erkenning gespecifieerde periode, tenzij de vereniging of stichting opnieuw 
erkend wordt als Deelnemer. 
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Artikel 17. Wijziging erkenning 
17.1. Een Erkenning, alsmede de eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden, kan 

tussentijds gewijzigd worden indien het Bestuur en de desbetreffende Deelnemer 
hierover overeenstemming bereiken. 

17.2. Een gewijzigde Erkenning dient opnieuw getekend te worden. 
 

Artikel 18. Intrekken erkenning 
18.1. De Student Union heeft als uitgangspunt dat zij zich inzet voor het behoud van het 

aanbod aan Deelnemers. 
18.2. Indien een Deelnemer niet voldoet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden of er 

andere zwaarwegende redenen bestaan, kan het Bestuur de Deelnemer een officiële 
waarschuwing geven met daarbij een verbetertermijn van tenminste zes weken waarin de 
Deelnemer de tijd heeft om haar situatie te verbeteren. 

18.3. Indien een Deelnemer na een officiële waarschuwing en bijbehorende verbetertermijn 
nog steeds niet voldoet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden of er nog steeds 
andere zwaarwegende redenen bestaan, kan het Bestuur de erkenning als Deelnemer 
intrekken. 

18.4. Indien er zeer zwaarwegende redenen bestaan kan het bestuur de erkenning als 
Deelnemer per direct intrekken. 

18.5. De erkenning als Deelnemer kan ook worden beëindigd door een schriftelijk verzoek 
hierom van de Deelnemer aan het Bestuur. 

Slotbepalingen 

Artikel 19. Slotbepaling 
19.1. Dit reglement kan aangehaald worden als “Erkenningsreglement Deelnemers Student 

Union” of “erkenningsreglement verenigingen”. 
19.2. Op beslissingen op basis van dit reglement is de beroepsprocedure zoals vermeld in het 

Basisreglement Student Union van toepassing. 
19.3. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 april 2019. 


