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Hoofdstuk 1: Algemeen
1.1 Evenementenreglement
Art 1

Dit evenementenreglement is van toepassing op alle SSN-evenementen.

Art 2

Vaststelling en goedkeuring van wijzigingen van dit reglement geschiedt door een stemming
jdens de Algemene Vergadering (AV) van SSN, met ten minste twee derde meerderheid van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een AV waarin ten minste twee derde van het
aantal door de vereniging erkende OSSO’s aanwezig is.

Art 3

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het DB.

Art 4

Uitstel van in alle ar kelen genoemde termijnen is mogelijk, echter uitsluitend nadat
hiervoor een schri elijk verzoek bij het DB is ingediend en dit verzoek is toegekend.

1.2 Deelname
Art 5

Deelname aan SSN-evenementen is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:
a. Je bent vol jd hbo/wo-student in Nederland of je was vol jd hbo/wo-student in
Nederland in het collegejaar voorafgaand aan het huidige collegejaar*;
b. 1. Je komt uit voor de OSSO die jouw onderwijsinstelling vertegenwoordigt of een bij de
vereniging SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling die in de stad waarin je studeert
geves gd is. OF;
b. 2. Je komt uit voor de OSSO of een bij de vereniging SSN aangesloten
stad/onderwijsinstelling waar je een studentensportabonnement hebt. Het gaat hier om
jaarabonnementen.
c. Je hebt de minimale lee ijd van zes en jaar en de maximale lee ijd van der g jaar.

* = Indien je dit collegejaar niet bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling, kun je uitkomen
voor de OSSO of een bij de vereniging SSN aangesloten stad/ onderwijsinstelling die de
onderwijsinstelling vertegenwoordigt waar je afgelopen collegejaar ingeschreven stond.
Art 6

Bij deelname aan een NSK teams is het verplicht dat alle teamleden dezelfde OSSO of een
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SSN aangesloten stad/onderwijsinstelling vertegenwoordigen. Dit betekent dat alle
studenten een studentsportabonnement (jaarabonnement) hebben in de desbetreﬀende
stad, in het huidige collegejaar studeren in de desbetreﬀende stad of in het collegejaar
voorafgaand(alleen voor zij die zijn afgestudeerd of nu zijn uitgeschreven) aan het huidige
collegejaar studeerden in desbetreﬀende stad.
Art 7

Ter toevoeging op Art 5 en 6 ziet de deelname aan een NSK teams speciﬁek voor de stad
Amsterdam er als volgt uit;

a. Studenten die staan ingeschreven bij de UvA en HvA kunnen te allen jde uitkomen voor
een SSA-team. Zij kunnen alleen uitkomen voor een SSVU-team als zij een
jaarlidmaatschap hebben bij de studentensportvereniging die vertegenwoordigd wordt
door SSVU. Het jaarlidmaatschap dient in dezelfde tak van sport te zijn als het NSK waar
ze aan deel willen nemen.
b. Studenten die staan ingeschreven bij de VU kunnen te allen jde uitkomen voor een
SSVU-team. Zij kunnen alleen uitkomen voor een SSA-team als zij een jaarlidmaatschap
hebben bij de studentensportvereniging die vertegenwoordigd wordt door SSA. Het
voorstel wijziging evenementenreglement jaarlidmaatschap dient in dezelfde tak van
sport te zijn als het NSK waar ze aan deel willen nemen.
c. Studenten die ingeschreven staan bij de overige hbo-instellingen geves gd in Amsterdam,
kunnen zowel door SSA als SSVU vertegenwoordigd worden. Studenten van de overige
hbo-instellingen mogen dus zelf kiezen voor welk team ze uitkomen op een NSK. De
student kan bij een NSK echter nooit voor meerdere teams/OSSO’s tegelijk uitkomen.
d. Studenten die in een andere stad studeren dan Amsterdam, maar om welke reden dan
ook een jaarlidmaatschap hebben bij een studentensportvereniging, in de tak van sport
van het NSK waar zij aan deel willen nemen, in Amsterdam hebben de keuze of zij
uitkomen voor de stad waar zij studeren of de OSSO die deze studentensportvereniging
vertegenwoordigd
Art 8

Deelnemers zijn verplicht om jdens een NSK een bewijs van inschrijving van hun
onderwijsinstelling van het lopende of vorige collegejaar te kunnen tonen. Deelnemers die
er voor kiezen de stad te vertegenwoordigen waar zij de één van hierboven beschreven
lidmaatschappen hebben dienen zowel een bewijs van inschrijving van hun
onderwijsinstelling van het lopende of vorige collegejaar als een bewijs van het
lidmaatschap, inclusief betalingsbewijs, te kunnen tonen.
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