Blok 3. Domein Studentensport (264 beurzen)
Dit zijn de verenigingen, commissies en de sportraad die verbonden zijn aan het Tilburg
University Sports Center. Dit domein heeft als doelstelling het faciliteren van wedstrijden en
evenementen en het creëren van groepsvorming, gezelligheid en het bieden van een
vriendschappelijke thuisbasis in een sportieve setting.
Het domein studentensport heeft een koepel (Pendragon) waarvoor een voorafname geldt van
45 beurzen. Tevens worden er 28 beurzen toegekend aan de Vidar roeicoaches.
De verdeling van de resterende 191 beurzen is gebaseerd op het ledenaantal van de
verenigingen. De Commissie Bestuursbeurzen bepaalt de toekenning van beurzen binnen de
variabele voet op basis van de hiervoor geformuleerde criteria.
1. Vaste voet
In het domein studentensport wordt er in de vaste voet het ledenaantal als uitgangspunt genomen.
Uiteindelijke peildatum is 31 januari van het betreffende academisch jaar. Bewijs van het aantal leden
moet altijd bij de realisatie overlegd worden. Beurzen worden toegekend volgens het onderstaande
schema:
ledenaantal
Aantal
beurzen
15-50
2
51-150
6
151-300
10
≥300
18
Bij de aanvraag worden de namen van de koepel (Pendragon) de Vidar coaches en de
bestuurders bekend gemaakt. Het is aan de vereniging om te bepalen over hoeveel personen ze
de beurzen verdelen. Let wel dat er per persoon maximaal 9 bestuursbeurzen per jaar
aangevraagd mogen worden. Mochten er bestuurders in de koepel of de verenigingen zitten van
andere universiteiten of hogescholen, dan moet dat worden aangegeven in de aanvraag.
Studenten die niet ingeschreven staan bij TiU kunnen geen beurzen aanvragen. D e beurzen die
hierdoor vrij komen kunnen verdeeld worden in de variabele voet, mochten hier meer punten
toegekend zijn dan er beurzen beschikbaar zijn.
2. Variabele voet
De variabele voet is gebaseerd op punten en moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.
Om in de variabele voet punten aan te vragen moet er aantoonbaar een commissie zijn. De
verenigingen vullen het aanvraagformulier in en op basis van de criteria (aanvinken wat van
toepassing is).
a) Criteria: toernooien/ grote evenementen
b) Overige evenementen
o Opkomst ≤ 50
o Opkomst 30-100
o Opkomst 51-150
o Opkomst ≥101
o Opkomst ≥151
o Positieve media aandacht
o Positieve media aandacht
o Internationale
o Internationale
doelgroep/integratiebevorderend
doelgroep/integratiebevorderend
o 50% externe deelnemers
o 50% externe deelnemers
o ≥ 2 dagen
o ≥ 2 dagen
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