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Een studievereniging oprichten 

 

Je studeert met veel plezier aan Hogeschool Rotterdam, maar mist nog een sociale 

factor: een groep studenten met wie je onderwijsgerelateerde activiteiten kunt 

ondernemen, met wie je kennis en ervaringen kunt delen en met wie je een 

netwerk op kunt bouwen voor later. Kortom: een studievereniging.  

 

Je wilt dus een studievereniging oprichten voor jouw opleiding. Dit doe je natuurlijk niet 

alleen. Student aan Zet helpt je bij dit proces en zet jou, samen met je toekomstige 

bestuursgenoten, op de goede weg.  

 

Je kunt het oprichten van een studievereniging in twee fases verdelen. Eerst doorloop je 

de informele fase, waarin je enthousiaste mensen om je heen verzamelt en voldoende 

draagvlak creëert. Daarna kom je in de formele fase, waarin je naar de notaris en de 

Kamer van Koophandel gaat om de vereniging officieel vast te leggen.   

 

De informele fase 

 

Stap 0  Verzamel voldoende medestanders 

Ga op zoek naar voldoende enthousiaste medestudenten die jouw behoefte delen.  

Probeer tot een rolverdeling te komen: jullie worden namelijk het toekomstige eerste 

bestuur van jullie vereniging. Een bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. Als jullie die mogelijkheid hebben, is het ook handig 

om iemand te hebben die zich op de pr kan storten. Ook niet onbelangrijk: een pakkende 

naam!  

 

Stap 1  Creëer draagvlak bij je opleiding 

Het is belangrijk om je opleiding achter je te hebben staan. Deel daarom eerst jullie idee 

bij de onderwijsmanager van je opleiding en bij je docenten en/of studieloopbaan-

coaches. Een opleiding heeft namelijk veel baat bij een studievereniging. Een vereniging 

creëert niet alleen meer binding tussen de student en de opleiding, maar ook tussen 

studenten onderling. Als vereniging kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat studenten 

makkelijker een stage kunnen vinden, sneller een netwerk kunnen opbouwen en zich 

meer betrokken voelen bij de opleiding. Ook fungeer je als vereniging als klankbord naar 

de opleiding toe. Jullie weten namelijk als geen ander wat er speelt onder de studenten 

en kunnen deze behoeftes doorspelen naar de opleiding.  
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Stap 2  Creëer draagvlak bij je medestudenten 

Het liefst willen jullie meteen aan de slag en onderwijsgerelateerde activiteiten orga-

niseren voor de toekomstige leden. Maar die moeten dan natuurlijk wel weten dat jullie 

er zijn! Organiseer bijvoorbeeld een keer een evenement waarop je duidelijk maakt wie 

jullie zijn en wat jullie van plan zijn. Houd een lijst bij met geïnteresseerden, zodat je hen 

op de hoogte kan houden van de oprichting van de vereniging en wanneer ze zich 

officieel als lid kunnen inschrijven.  

 

Stap 3  Schrijf een oprichtingsplan 

Denk goed na over wat jullie willen met de vereniging, waar jullie voor staan en hoe jullie 

hier invulling aan gaan geven. Dit kun je doen in een oprichtingsplan (of een eerste 

jaarplan). Hieronder kun je vinden wat je in dit plan kunt opnemen. Leg dit plan 

bijvoorbeeld eerst voor aan de adviseurs studieverenigingen. Je kunt hen vinden bij 

Student aan Zet op locatie Museumpark (MP.H.00.050), of je kunt een e-mail sturen naar 

studieverenigingen@hr.nl.  

 

Algemeen 

- Visie en missie van de vereniging  

- Doelstellingen op korte termijn (bijvoorbeeld het eerste jaar) 

- Doelstellingen op lange termijn  

- Strategie/concrete acties om doelstellingen te behalen 

 

De vereniging 

- Bestuur (de samenstelling en functiebeschrijvingen) 

- Leden (beoogd aantal in het eerste verenigingsjaar, werving, contributie) 

- Commissies  

- Algemene ledenvergadering (ALV) 

 

Jaarplanning 

- Overzicht activiteiten (lezingen, workshops, introductiekamp, etc.) 

- Overleg met opleiding 

 

Financiën 

- Begroting 

- Sponsoring 

- Financieel toezicht 
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De formele fase 

 

Stap 4  Financiële ondersteuning vinden 

Leg jullie oprichtingsplan voor aan de opleiding. Sommige opleidingen hebben namelijk 

de ruimte om hun verenigingen jaarlijks financieel te ondersteunen. Ga ook met de 

opleiding in gesprek over de mogelijkheden rondom huisvesting en andere facilitaire 

voorzieningen (denk aan: een postadres, e-mailadres, bestuurskamer, etc.). Ook hebben 

jullie de mogelijkheid om gebruik te maken van het studentenfonds. Met behulp van dit 

fonds kun je bijvoorbeeld de opstartkosten (de notaris en KvK) gefinancierd krijgen. Neem 

contact op met studentenfonds@hr.nl voor meer informatie. Kijk ook op Hint > Voorzie-

ningen en services > Studentenfonds.  

 

Stap 5  Naar de notaris 

Jullie hebben groen licht gekregen van je opleiding om een vereniging te kunnen 

oprichten. Dit moeten jullie nu formeel gaan vastleggen. Dat doe je eerst bij de notaris, 

waarin je in een akte de statuten opstelt van een vereniging met een volledige rechts-

bevoegdheid. De statuten bevatten minimaal: 

 

- de naam van de vereniging; 

- de gemeente waarin de vereniging gevestigd is; 

- de doelstelling van de vereniging; 

- de manier van benoeming en ontslag van het bestuur; 

- de manier van het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering; 

- de verplichtingen van de leden; 

- de bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van 

beëindiging. 

 

Aanvullend op de statuten kun je ervoor kiezen om andere praktische zaken te regelen in 

het huishoudelijk reglement. Probeer om aan de minimale eisen te voldoen voor een 

notariële akte en overige zaken te regelen in het huishoudelijk reglement. Mocht de 

vereniging namelijk besluiten om regels te veranderen, kunnen de kosten hoog oplopen 

als de notariële akte iedere keer veranderd dient te worden. De notaris brengt daarvoor 

kosten in rekening. 

 

De notaris zorgt er ook voor dat jullie ingeschreven worden in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel. Inschrijving in dit register verplicht, dus zorg ervoor dat je een 

bevestiging hiervan van de notaris ontvangt.  

 

Kijk bijvoorbeeld op 010notaris.nl voor meer informatie.  

 

  

http://www.010notaris.nl/bedrijf-stichting/vereniging-oprichten/
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Stap 6  Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

Nadat jullie bij de notaris zijn geweest, moet de vereniging met de bestuursleden worden 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Soms kan ook de notaris de inschrijving bij 

de KvK al regelen.  

 

Kijk bijvoorbeeld op ondernemersplein.nl voor meer informatie. En natuurlijk bij de Kamer van 

Koophandel zelf.  

 

Stap 7  Een bankrekening openen 

Als vereniging heb je natuurlijk een bankrekening nodig. Op deze rekening komt bijvoor-

beeld de ledencontributie binnen. De eisen die een bank aan de aan te leveren documen-

ten stelt, kunnen van bank tot bank verschillen. Meestal heb je het volgende nodig om 

een rekening te kunnen openen:  

 

- de naam van de vereniging en het vestigingsadres; 

- een uittreksel van de KvK; 

- de vermelding van de penningmeester (en eventueel andere personen die over de 

rekening mogen beschikken) op het uittreksel van de KvK; 

- een (scan van) de notariële akte van oprichting; 

- van elk bestuurslid: 

o de functiebenaming; 

o de voor- en achternaam; 

o het woonadres; 

o een kopie paspoort of identiteitsbewijs.  

 

Stap 8  Aan de slag! 

Jullie hebben nu alles in huis en kunnen nu echt aan de slag! Schroom niet om af en toe 

langs te komen bij de adviseurs studieverenigingen van Student aan Zet. Zij helpen je 

graag om jullie vereniging draaiende te houden!  

 

http://www.ondernemersplein.nl/artikel/de-vereniging/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-stichting-vereniging-of-vve/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-stichting-vereniging-of-vve/

