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Richtlijn Harambee Externe Leden  

Vanaf het seizoen 2014-2015 is de XtraCard vervangen door de CampusCard. Waar de XtraCard 
alleen voor studenten en medewerkers van de UT en het Saxion was, is de CampusCard voor 
iedereen. Een belangrijk artikel in het reglement van de XtraCard was het artikel 3P. In dit artikel 
stond een regeling om personen die afgestudeerd waren of geen medewerker van de universiteit 
meer waren toch een XtraCard toe te wijzen, omdat ze belangrijk waren voor de vereniging. Deze 
personen moesten door middel van een formulier aantonen dat ze aanspraak maakten op deze 
regeling. Deze aanvraag werd door de 3P-commissie goed gekeurd of afgewezen. 
 
Met de komst van de CampusCard zijn de 3P-regeling en de 3P-commissie verdwenen. Harambee is 
een studentenvereniging en dat hoort ook zo te blijven, daarom zal Harambee een eigen richtlijn 
voor externe leden hanteren. Deze zal voor een groot deel gelijk zijn aan de oude 3P-regeling en 
wordt in dit artikel uitgelegd. 
 

Categorieën CampusCard-houders 
Deze externe leden regeling verdeelt de CampusCard-houders onder in 3 categorieën. Voor elke 
categorie geldt een andere procedure om spelend lid te worden of te blijven van Harambee. 
 

Categorie 1: Personen die altijd worden toegelaten 
Studenten en medewerkers aan de UT en het Saxion, mensen die samenwonen met een Harambeeër 
en ereleden kunnen zonder voorwaarde lid worden van Harambee. Deze mensen konden zonder 
voorwaarde een XtraCard krijgen en mogen daarom ook zonder voorwaarde met een CampusCard bij 
Harambee komen volleyballen. 
Met de komst van de UnionCard mogen alle studenten die geregistreerd zijn bij een universiteit in 
Nederland een UnionCard aanschaffen. Deze studenten mogen dus ook zonder voorwaarde lid 
worden van Harambee. 
 

Categorie 2: Studenten die stoppen met de studie of afgestudeerd zijn & 
medewerkers die stoppen bij de UT of het Saxion 
Met de oude 3P-regeling mocht deze groep mensen altijd het jaar na het stoppen/afstuderen nog 
één jaar bij een vereniging blijven zonder voorwaarde en daarna moest er aanspraak worden 
gemaakt worden op de 3P-regeling. 
 
Ook vanaf het seizoen 2014-2015 mogen deze mensen nog één jaar zonder voorwaarde volleyballen 
bij Harambee. Daarna zal het bestuur beslissen of deze personen voldoende toevoegen aan de 
vereniging om lid te mogen blijven. 
 

Categorie 3: Externen 
Onder externen worden studenten aan een andere instelling, scholieren en burgers die niet bij de UT 
of bij het Saxion werken verstaan. Studenten aan een andere hoge school die een CampusCard 
hebben kunnen zonder voorwaarde volleyballen bij Harambee. Scholieren zullen moeten wachten 
totdat zij gaan studeren. Burgers die geen Harambee verleden hebben zullen alleen worden 
toegelaten als ze niveauverhogend zijn, daarnaast moeten ze een motivatiebrief sturen naar het 
Bestuur. Een burger die oud-Harambeeër is kan ook toegelaten worden als hij of zij belangrijk was 
voor het functioneren van Harambee (bestuur/tc/trainer hoog), maar zal ook een motivatiebrief 
moeten sturen. 
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Procedure 
Elke aanvraag om bij Harambee lid te worden of te blijven zal per geval apart worden behandeld. 
Iemand die voldoet aan één of meerdere voorwaarden zal daardoor niet automatisch toegelaten 
worden. Factoren als ledenaantal, eventuele ledenstop en gelijksoortige gevallen spelen hierin ook 
een rol.  
 
Het bestuur zal per geval de beslissing nemen. De technische commissie zal dienen als adviesorgaan. 
Het bestuur en de TC kunnen hierbij ook de Raad van Wijzen en de XTC raadplegen. 
 

Criteria voor goedkeuring van de aanvraag 
Hier onder worden de criteria die van invloed zijn op de besluitvorming genoemd. 
 

Categorie 2 
Personen uit deze categorie mogen dus één jaar extra blijven zonder voorwaarde. Daarna zullen deze 
personen iets aan activisme moeten doen, of een belangrijke expertisebron zijn voor Harambee. De 
lijst met criteria: 

 Activisme 
o Het bestuur, eventueel in overleg met de technische commissie, zal bekijken wat de 

vereniging nodig heeft aan activisme. Als de desbetreffende persoon bereid is deze 
vorm van activisme te doen zal deze worden geaccepteerd bij Harambee. Als de 
desbetreffende persoon een activismevorm wil vullen die in de ogen van het bestuur 
geen waarde toevoegt voor de vereniging zal deze persoon worden afgewezen.  

 Niveauverhogend voor de vereniging 
o Dit zal per geval bepaald worden door de technische commissie. 

 Overige redenen 
o Dit kan van alles zijn en zal door het bestuur worden beoordeeld. 

 

Categorie 3 
Burgers die graag bij Harambee willen volleyballen en geen medewerker zijn moeten dus een 
motivatiebrief sturen naar het bestuur met daarin de volgende onderdelen: 

 Persoonlijke gegevens, waaronder: 
o Naam 
o Leeftijd 
o Relatie tot de UT of het Saxion 

 Goede beschrijving van het volleybalniveau en –verleden 

 Motivatie waarom hij/zij iets toevoegd aan het niveau van Harambee 
o Hierbij zullen de zelfde criteria worden gehandhaafd als bij niveauverhoging bij 

categorie 2 

 Motivatie voor de keuze voor Harambee boven een burgervereniging 

 Het Harambeeverleden (indien van toepassing) 
o Hierbij gaat het om de volgende criteria: 

 Bestuurs- en/of commissielid 
 Trainer of coach 

 
Scholieren zullen dus moeten wachten tot dat ze studeren.  
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Maximaal aantal Harambee externe leden aanvragen 
Harambee is een studentenvolleybalvereniging en daarom is er een maximum gesteld aan het aantal 
leden dat met een Harambee externe leden aanvraag lid is. Het maximum is gesteld op 25% van het 
totaal aantal leden. Als er meer aanvragen zijn dan het maximum, zal het bestuur beslissen wie er 
geen aanspraak maakt op het lidmaatschap. De volgorde van aanvragen heeft hier geen invloed op. 
Een aanvraag die te laat is ingeleverd zal wel later worden goedgekeurd dan op tijd ingeleverde 
aanvragen.  
 
Als er te veel aanvragen zijn en ze zijn (zodanig) gelijkwaardig in belangrijkheid, dan zal deze volgorde 
doorslaggevend zijn: 

 Student die stopt of is afgestudeerd 

 Medewerker die stopt 

 Burger die een oud-Harambeeër is 

 Overige burgers 
 

Ledenstop 
Als er een ledenstop komt bij Harambee kan dit invloed hebben om het maximaal aantal niet-
studenten dat wordt goedgekeurd. Er moet namelijk een keuze worden gemaakt tussen het toelaten 
van nieuwe studenten en het toelaten van Harambee externe regeling aanvragen. Studenten gaan 
altijd voor leden die gebruik moeten maken van de Harambee externe regeling. 
 

Categorie 2 
Een oud-student of oud-medewerker wordt alleen toegelaten als hij/zij onmisbaar is voor het goed 
functioneren van de vereniging. Nieuwe studenten zullen altijd voorrang krijgen op oud-studenten en 
oud-medewerkers die een aanvraag indienen op basis van volleybalniveau. 
 

Categorie 3 
Externen zullen niet toegelaten worden bij een ledenstop. Studenten aan een universiteit in 
Nederland en medewerkers aan de UT/ het Saxion krijgen altijd voorrang, ongeacht het 
volleybalniveau. 
 

Beachvolleybal 
De Richtlijn Harambee Externe Leden is gericht op leden die in de zaal willen spelen. Deze regeling 
geldt dus niet voor beachvolleybal. Alleen als de beachcompetitie vol zit, zal er gehandeld moeten 
worden zoals bij een ledenstop die hierboven is beschreven. 
 

Disclaimer 
 Dit is een richtlijn. Het bestuur beslist per geval, dus er wordt niet besloten op basis van 

vergelijking met een andere aanvraag. 
o Alleen in het geval van een ledenstop en het maximum aanvragen kunnen aanvragen 

gerangschrikt worden op prioriteit. 

 Een aanvraag moet twee weken voor het begin van het collegejaar worden ingediend. 
o Een aanvraag die te laat is ingeleverd wordt wel behandeld als het maximum aantal 

aanvragen nog niet bereikt is. 


