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Algemeen 
 
Sports Centre de Bongerd (SCB) faciliteert en stimuleert studentensport en ontvangt daartoe vanuit 
Wageningen Universiteit & Research (WUR) subsidie. Een deel van die subsidie gaat naar de 
studentensportverenigingen (SSV’s) die door SWU Thymos erkend zijn. Zij krijgen vanuit het SCB 
ondersteuning in de vorm van docenten- en locatie-uren en materiaal. SCB voorziet daarmee in 
principe in alle noodzakelijke (must have) benodigdheden voor het uitoefenen van de sport. Het 
voorzien in meer specifiek materiaal (should have, nice to have) ligt niet primair bij SCB. SSV’s 
kunnen hiervoor eventueel een beroep doen op subsidies van SWU Thymos. Leden van SSV’s zijn 
verplicht bij het SCB sport-jaarrechten aan te schaffen. De SSV-besturen zijn er verantwoordelijk voor 
te zorgen dat al hun leden geldige sportrechten hebben. Om dit te waarborgen is onderstaande 
procedure opgesteld. 
 
 
Procedure sportrechtencontrole 

• Het SCB maakt gebruik van de Bongerd Sport Applicatie (BSA) waarin SSV’s hun leden 
moeten registreren. De SSV’s en het SCB kunnen meteen zien of betreffend lid al 
sportrechten heeft of niet. Een voorlopige ledenlijst in het najaar dient uiterlijk 1 oktober 
ingevoerd te zijn in de BSA. In het voorjaar op 1 maart. 

• Het bestuur van de vereniging is er voor verantwoordelijk dat de leden zonder sportrechten 
deze aanschaffen of worden verwijderd van hun ledenlijst. Uiteindelijk mogen er in het 
najaar na 1 november, en in het voorjaar na 1 april, geen leden zonder sportrechten in BSA 
staan. Deze lijst vormt voor SCB de basis voor het toekennen van locatie- en docentenuren 
en materiaal (budgetten). 

• Op basis van deze definitieve ledenlijst wordt door SCB op 1 november en 1 april een 
administratieve sportrechtencontrole uitgevoerd. Wanneer op dat moment blijkt dat er nog 
steeds leden op de lijst staan die geen geldige sportrechten bezitten, heeft het SCB het recht 
om een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 50,- in rekening te brengen bij de SSV 
waar de sporter lid van is.  

• Uiterlijk 1 november worden er door SSV’s aan trainers/docenten deelnemerslijsten gestuurd 
waaruit blijkt welke leden op welke momenten mogen deelnemen aan trainingen/lessen. 
Wijzigingen dienen daarna, per omgaande middels herziene lijsten met docenten/trainers 
gedeeld te worden. 

• Het SCB houdt op onaangekondigde momenten fysieke sportrechten controles tijdens 
trainingen en wedstrijden. Dit zal ook gebeuren op externe trainingslocaties. De vereniging 
dient er zorg voor te dragen dat elk lid zijn of haar WUR-card met sportrechten kan tonen 
tijdens de verenigingstrainingen en wedstrijden. 

• Indien de vereniging iemand op proef wil laten meetrainen (eenmalig), dan dient de 
vereniging dit uiterlijk 24 uur vooraf te melden middels een mail aan de Coördinator 
Bedrijfsvoering (CB) (Henk.Arts@wur.nl), de betreffende docent/trainer en de receptiebalie 
van het SCB ( receptie.fb-sportcentre@wur.nl ) Als er onverwacht iemand wil meetrainen, 
dan moet de receptiebalie direct op de hoogte gesteld worden. De baliemedewerker 
informeert de docent/trainer en de CB. 

• In samenspraak met SWU Thymos zullen sportrechtvrije weken plaatsvinden. In deze weken 
hoeft een vereniging niet-leden die deelnemen aan een training niet te melden. Het doel van 



de sportrechtvrije periodes is om werving van nieuwe leden te vergemakkelijken. Deze 
weken zullen plaatsvinden voor 1 oktober en 1 maart.  

• Indien er bij een sportkaartcontrole leden blijken te zijn die zonder sportrechten trainen,  
niet vooraf gemeld zijn of geen WUR-card kunnen overleggen dan gelden de volgende regels: 
- De sporter moet zich melden bij de receptiebalie. Daar wordt op basis van de 

persoonsgegevens gecontroleerd of het verenigingslid geldige sportrechten heeft. Indien 
hij/zij geldige sportrechten bezit, kan hij/zij de training of wedstrijd hervatten; 

- Indien de sporter geen geldige sportrechten bezit en niet vooraf door de vereniging is 
aangemeld, of indien de sporter weigert zicht te melden bij de receptie, dan mag de 
sporter de training of wedstrijd niet hervatten. In dit geval heeft het SCB het recht een 
onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 50,= in rekening te brengen bij de SSV(‘s) 
aan wiens training de sporter deelneemt.  

• Dit protocol laat de andere rechten en plichten van het SCB, de SSV’s en de sporters, zoals 
het recht op schadevergoeding, onverlet. Het SCB heeft het recht om van dit protocol af te 
wijken. 

 
Afsluitend 
Het SCB gaat vanzelfsprekend uit van een goede samenwerking met alle studenten-
sportverenigingen. Als echter een vereniging in de praktijk onvoldoende de sportrechtcontrole 
ondersteunt, dan zal dit aanleiding zijn voor een gesprek tussen SCB en het bestuur van de 
vereniging. Bij vragen of klachten kan contact worden gezocht met de Coördinator bedrijfsvoering 
(Henk.Arts@wur.nl).  
 
 


