
Speerpunten 2021-2022 

Continuïteit in het bestuur 

● Exstudiantes is sinds haar oprichting afhankelijk geweest van haar actieve leden: zonder 

bestuur en actieve leden géén zaalvoetbal en géén sociale activiteiten. Aan het begin van 

het seizoen 2021/2022 is zo’n 18% van haar leden op de één of andere manier actief 

betrokken binnen onze club. Het aankomende seizoen zal echter het laatste bestuursjaar 

voor 3 van de 5 bestuursleden worden. 

● Concreet doel voor het aankomende seizoen is om ten minste 3 nieuwe bestuursleden te 

vinden, die vanaf het seizoen 2022/2023 voor ten minste 2 jaar onderdeel van het bestuur 

van A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen willen uitmaken. Bovendien willen wij al onze 

leden nog meer bewust maken van de noodzaak van actieve betrokkenheid bij onze 

vereniging. 

 

Diversiteit 

● Exstudiantes is een club, waar sinds het begin zowel mannen als ook vrouwen sportief actief 

zijn geweest. Helaas is er aan het begin het seizoen 2021/2022 nog 1 damesteam 

overgebleven. Wij willen de damesafdeling echter wel een structureel onderdeel laten 

blijven van onze vereniging. 

● Concreet doel voor het aankomende seizoen is om tenminste 1 nieuw damesteam aan te 

trekken. 

 

Aanschaf nieuwe tenues  

● De vernieuwing van tenues heeft in samenhang met de afname van sponsoring vertraging 

opgelopen. Die sponsoring neemt af in het huidige economische klimaat. Er zijn inmiddels 

een aantal teams, die in (te) oude outfits hun 3 punten proberen binnen te halen. 

● Concrete doelen voor het aankomende seizoen zijn: 

- De introductie van een concept, waardoor gefaseerd en economisch haalbaar 

tenues vernieuwd kunnen worden. 

- 4 teams krijgen gedurende het seizoen 2021/2022 een nieuw tenue. 

 

Sociale en maatschappelijke verbondenheid 

● Exstudiantes is een club van mensen die over het algemeen hoger opgeleid zijn en binnen de 

maatschappij een rol met meer verantwoordelijkheid op zich nemen na die van het student-

zijn. Wij hebben als oud-studenten zeker deels aan de maatschappij, die het mogelijk heeft 

gemaakt ons losbandige studentenleven te leiden, te danken dat wij nu zijn wie wij zijn. Als 

bestuur vinden wij dat wij als Exstudiant hierdoor verbonden zijn met de maatschappij en 

moreel verplicht deze verbondenheid eer aan te doen. Bovendien hopen we, door samen 

iets voor de maatschappij te betekenen, als leden van de club meer verbinding met elkaar te 

vinden. Het aankomend jaar zullen we, om het praktisch te houden en de kans te vergroten 

dat dit een structureel onderdeel wordt van ons club-zijn, hier op zeer kleine schaal aan 

beginnen.  

● Concrete doelen voor het aankomende seizoen zijn: 



- De introductie van een concept, waardoor gefaseerd en economisch haalbaar 

tenues vernieuwd kunnen worden. 

- 4 teams krijgen gedurende het seizoen 2021/2022 een nieuw tenue. 


