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Workshops;
Algemene Vergadering Organisaties (AVO);
Commissie van Advies (CVA).

Inleiding
Voor je ligt de partnerbrochure van Stichting Studenten Activiteiten (SSA).
Door de volgende informatie met je te delen hopen we je een beeld te
geven van de mogelijkheden die de SSA biedt omtrent een eventuele
samenwerking.

De SSA
De SSA is de overkoepelende organisatie van alle 37 studentenorganisaties
van de Hanzehogeschool Groningen (HG), een overzicht hiervan is te vinden
op pagina 4. De SSA is tevens de tussenschakel tussen de
Hanzehogeschool en de bestuurders. De SSA is een volwaardig partner van
de HG en stelt samen met hen doelen op om de studentenorganisaties te
ondersteunen. De SSA is de belangenbehartiger van de
studentenorganisaties en werkt hierbij intensief samen met de HG en de
studentenorganisaties, de externe partijen en is hierbij de verbinding tussen
beide. De SSA ondersteunt, behartigt, verbindt en inspireert anderen tot het
bereiken van persoonlijke en gezamenlijke doelen.

De SSA is opgericht in 1994 tijdens de fusie van de Rijkshogeschool en de
Hanzehogeschool Groningen. Inmiddels, 28 jaar later, is de stichting
welbekend onder de Hanzehogeschool Groningen en alle
studentenorganisaties. De SSA heeft belangrijke taken op het gebied van
studentenparticipatie op de Hanzehogeschool Groningen.

Wat organiseert de SSA?
De SSA organiseert jaarlijks verschillende ondersteunende en sociale
activiteiten.

De sociale activiteiten worden georganiseerd voor de bestuurders van de
HG-studentenorganisaties zodat zij elkaar beter leren kennen en zo wordt
ook de sociale cohesie bevorderd. Naast de sociale activiteiten organiseert
de SSA de volgende ondersteunende activiteiten:



Wat kan de SSA voor jullie organisatie betekenen?
De SSA vindt het belangrijk om organisaties met elkaar te verbinden om ervaringen
uit te wisselen, kennis te delen, knelpunten met elkaar te bespreken en elkaar te
inspireren zodat we alle betrokken organisaties nóg beter kunnen worden. Daarom
wil de SSA haar netwerk graag vergroten met organisaties die ervoor open staan om
genoemde punten samen met de SSA en de HG-studentenorganisaties te realiseren.

Algemene Vergadering Organisaties
De SSA beschikt over een uitgebreid extern netwerk met verscheidene organisaties.
Wij werken onder andere samen met deze organisaties door hen toegang te geven
tot ons netwerk binnen de Hanzehogeschool Groningen en, indien mogelijk, een
platform te bieden tijdens de Algemene Vergadering Organisaties (AVO).

De SSA organiseert vier keer per jaar een AVO. Het doel van de AVO is het bij elkaar
brengen van de HG-studentenorganisaties. Zij kunnen hier kennis uitdelen en
inspiratie van elkaar opdoen.Tijdens de AVO’s kunnen ook externe partijen aanwezig
zijn. Voor deze organisaties is het interessant om te kijken of er vanuit de besturen
ook animo is voor
bijvoorbeeld een activiteit, of om om input te vragen. Ook kan de externe partij een
korte toelichting geven over haar organisatie om zo haar naamsbekendheid te
generen.

Promotie
De SSA staat er altijd voor open om promotiemateriaal voor jullie organisatie te
verspreiden onder de HG-studentenorganisaties of hier aandacht voor te vragen, als
het promotiemateriaal ten voordele is van de HG-studentenorganisaties. Als de HG-
studentenorganisaties ook enthousiast zijn, kunnen zij het weer verspreiden onder
hun leden! Zo spreek je dus een groot deel van alle studenten aan.
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