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Deelname aan SSN-evenementen is alleen mogelijk als je voldoet aan de volgende eisen:

a. Je bent voltijd hbo/wo-student in Nederland of je was voltijd hbo/wo-student in

Nederland in het kalenderjaar voorafgaand aan het huidige kalenderjaar*;

b1. Je komt uit voor de stad waarin je studeert of  het kalenderjaar voorafgaand aan het huidige

kalenderjaar studeerde OF;

b2. Je komt uit voor de OSSO of een bij de vereniging SSN aangesloten

organisatie waar je een studentensportabonnement hebt. Het gaat hierbij om een  jaarabonnement.

c. Je hebt de minimum leeftijd van zestien jaar en de maximale leeftijd van dertig jaar.

* = Indien je dit kalenderjaar niet bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling, kun je uitkomen

voor de studiestad of een bij de vereniging SSN aangesloten OSSO/organisatie die de

onderwijsinstelling vertegenwoordigt waar je afgelopen kalenderjaar ingeschreven stond.

Bij deelname aan een NSK teams is het verplicht dat alle teamleden dezelfde studiestad of

OSSO/organisatie vertegenwoordigen. Dit betekent dat alle  studenten een

studentensportabonnement (jaarabonnement) hebben in de desbetreffende  stad, in het lopende

kalenderjaar studeren in de desbetreffende stad of in het kalenderjaar voorafgaand aan het

huidige kalenderjaar studeerden in desbetreffende stad.

Voorbeeld 1

Emma studeert aan de HHS en sport bij de voetbalclub Football Factory. Zij wil graag uitkomen voor de stad Den

Haag.

Emma is een gerechtigde deelnemer en mag uitkomen voor de stad Den Haag.

Voorbeeld 2

Lieke studeert aan de Universiteit Leiden en sport ook bij de volleybalclub Punch in Delft. Zij wil graag met zijn

team uitkomen voor de stad Delft.

Als student mag Lieke meedoen aan het GNSK 2023. Omdat Lieke in Leiden studeert mag zij altijd meedoen

namens Leiden. Omdat Lieke ook een jaarabonnement heeft bij het universitair sportcentrum in Delft mag zij

ook uitkomen voor de stad Delft.
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Voorbeeld 3

Daan studeert in Nijmegen en heeft een jaarabonnement bij het universitair sportcentrum in Wageningen en

sport bij volleybalclub WaHo. Team Utrecht komt spelers tekort en heeft Daan benaderd om bij hen deel te

nemen.

Daan is een student in Nijmegen en heeft daarnaast een jaarlidmaatschap bij het universitair sportcentrum in

Wageningen. Daan heeft uitsluitend de mogelijkheid om uit te komen voor één van deze twee steden maar dus

niet voor Utrecht.

Voorbeeld 4

Jasper is in februari 2022 afgestudeerd aan de Tilburg University. Omdat hij goede herinneringen bewaart aan

de vorige edities wil hij heel graag nogmaals meedoen aan het GNSK.

Deelnemers zijn gerechtigd om om maximaal één kalenderjaar na afstuderen deel te nemen aan SSN

Evenement. Voor het GNSK 2023 betekent dat iedereen die is afgestudeerd na 1 januari 2022 nog in

aanmerking komt om deel te nemen aan het GNSK 2023.
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