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Introductie
Even voorstellen
Voor u ligt het informatiedocument over de Algemene Groningse Studenten
Roeivereniging Gyas, kortweg Gyas. De vereniging staat volledig op zichzelf en is in 55
jaar uitgegroeid tot de grootste studentenroeivereniging van Nederland. De meer dan
1100 leden kunnen sporten op zowel top- als breedtesport niveau. Naast het sporten is
Gyas ook een van de grootste studentenverenigingen uit de stad Groningen. Deze groei
in het aantal leden ging ook gepaard met prestaties. Zo had Gyas het afgelopen jaar de
best presterende eerstejaars wedstrijdsectie van Nederland en is er sinds 1996 iedere
Olympische spelen een Gyaan namens Nederland uitgekomen.
Elke roeitraining worden er grote afstanden afgelegd. Het kanaal waarin wij roeien, het
Hoornsediep, loopt naar Drenthe. Vele malen per dag roeien er roeiers vanuit Groningen
naar Drenthe. Naast de trainingen zijn er ook nog een groot aantal trainingskampen en
wedstrijden die ons door het gehele land brengen. Jaarlijks zijn er trainingskampen in
Maastricht en Amsterdam en zijn er roeiwedstrijden in onder andere Almere, Amsterdam,
Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. We komen dus in
alle hoeken van het land! Ook hebben onze leden de kans om zich persoonlijk verder te
ontwikkelen door zich in te zetten voor de maatschappij of door het organiseren van grote
evenementen. Kortom Gyas is dé toonaangevende roeivereniging waar ieder lid zich kan
ontwikkelen op zowel sportief als persoonlijk gebied.
Facts and Figures
Op 12 mei 1964 is Gyas opgericht voor alle
Groningse studenten die graag wilde gaan
roeien. Het gros van de 1163 leden is tussen de
18 en 21 jaar. Daarnaast is de groep van 22 tot
25 met ruim 300 leden ook zeker niet klein te
noemen. Met een verhouding van 47% mannen
en 53% vrouwen heeft Gyas een diverse groep
leden in huis.

Studieorichtingen

gezondheid 26%
economie en bedrijf 22%
recht en bestuur 11%
exact en informatica 10%
gedrag en maatschappij 10%
techniek 10%
taal en communicatie 4%
aarde en milieu 3%
kunst en cultuur 2%
onderwijs en opvoeding 2%
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Deze diversiteit is ook zeker goed terug
te
zien
in
de
verschillende
studierichtingen.
Gezondheid
en
economie en bedrijf staan veruit
bovenaan maar ook in andere
richtingen zitten veel Gyanen. Kortom
in elke sector is wel een Gyaan te
vinden.

Tot slot heeft Gyas ook een oud leden vereniging, Oud Gyas. Met ruim 600 leden is dit een
grote verzameling van afgestudeerde Gyanen.

Doelstelling
Bij Gyas wordt er gewerkt met een meerjarenplan. Het huidige meerjarenplan is
geschreven tot de Olympische Spelen in Tokyo van 2020. Hierin zijn een tiental doelen
opgesteld waar wij als vereniging over 4 jaar willen staan. Specifiek zijn er twee doelen
waar uw hulp zeer welkom is: het talentenfonds en het gebouw. Deze zullen hieronder
worden toegelicht. Daarnaast is er sinds dit jaar een focus op persoonlijke ontwikkeling.
Ook daarbij kunt uw bedrijf zeker bijdragen.
Talentenfonds
Het talentenfonds is opgezet om roeitalenten op Gyas verder te ondersteunen op hun
weg naar de top. Dit fonds is in 2006 gelanceerd en heeft veel Gyas talenten geholpen. Zo
hebben Gyanen de kans gekregen om naar internationale trainingskampen te gaan en om
naar wedstrijden in het buitenland te gaan, zoals afgelopen jaar het studenten WK in
Shanghai. Samen met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat Gyas voor de zevende keer
op rij roeiers naar de Olympische spelen kunnen sturen!
Gebouw
Naast de topsport krijgt ook ons gebouw momenteel veel aandacht. In slechts 10 jaar zijn
wij gegroeid van ongeveer 600 leden naar meer dan 1100. Het gebouw is echter niet
meegegroeid. In 2020 zal er worden begonnen met de verbouwing van ons nieuwe
Bootenhusych. Met de verbouwing van de zuidelijke ringweg van Groningen biedt dit veel
kansen. Ons gebouw wordt het eerste gebouw dat men ziet als men vanuit het zuiden
over de A28 Groningen binnen komt rijden. Ons gebouw heeft dus de mogelijkheid om de
toegangspoort naar Groningen te worden.
Werkplekken
Op Gyas krijgen leden de kans zich op zowel sportief als persoonlijk gebied te ontwikkelen.
Tegenwoordig is een studie alleen niet genoeg meer en moeten studenten zich ook op
professioneel gebied ontwikkelen. Onze leden zijn hier niet anders in en doen veel naast
hun studie, coachen, commissiewerk of besturen. U kunt ons helpen door bijvoorbeeld
het aanbieden van trainingen, (afstudeer)stages en/of traineeships. Zoals eerder vermeld
heeft Gyas een grote variatie aan studierichtingen dus voor elke kant van uw bedrijf is er
wel een Gyaan die aan de slag kan.

Communicatie
Online Communicatiemogelijkheden
Een samenwerking tussen uw bedrijf en Gyas moet natuurlijk breed bekend gemaakt
worden. Dit kan doormiddel van verschillende mogelijkheden. Allereerst hebben wij een
uitgebreide website (www.gyas.nl) die veelvoudig door zowel leden als externen wordt
gebruikt. Onze website heeft gemiddeld 2.000 bezoekers en 12.500 pageviews per dag.
Ook speelt Gyas in op de huidige social media trend. Zo is de openbare facebookpagina
met 2.651 likes één van de meest gelikete pagina’s van de Nederlandse roeiverenigingen.
Een bericht bereikt gemiddeld meer dan 7000 mensen. Naast deze openbare pagina
maken wij ook veel gebruik van onze interne facebook pagina. Deze wordt gebruikt om
leden te informeren over evenementen die worden georganiseerd door Gyas. Met 1.776
leden lezen veel mensen berichten die hierin worden geplaatst.
Naast het inmiddels al breed geaccepteerde facebook, wordt ook de Instagram van Gyas
steeds belangrijker. Steeds meer jongeren kijken vooral op Instagram en hier speelt Gyas
dan ook goed op in. Met 1.663 volgers groeit ons account iedere dag. Hier wordt het een
beeld gegeven van “het leven van een Gyaan”. Een post met uw bedrijf zou uw bedrijf dus
direct in het Gyas leven plaatsen.
Tot slot denkt Gyas ook aan de serieuzere kant van het studentenleven. Veel (jonge)
studenten zijn al bezig met carrièreperspectieven en daar hoort een LinkedIn account bij.
Gyas heeft 754 volgers, allen met een brede ontwikkeling.
Communicatie naar Oud leden
De hierboven vermelde communicatiemogelijkheden zijn vooral gericht op leden en
externen. Gyas heeft, zoals eerder vermeld, veel oud leden. Deze oud leden zijn over heel
Nederland verspreidt en hebben zelf vaak een groot netwerk. Communicatie via deze
doelgroep gaat voornamelijk via twee methodes.
Zo wordt er ieder jaar een Almanak met een oplage van 950 uitgebracht. Niet alleen
nemen veel leden deze mee naar huis, veel oud leden bladeren deze door. Daarnaast
wordt er vier keer per jaar een mail naar oud leden en alumni verstuurd.

Communicatie
Jaarlijkse evenementen
Gyas organiseert jaarlijks veel evenementen die veel aandacht krijgen onder zowel
Gyanen als niet-Gyanen.
Zo organiseert Gyas jaarlijks twee grote wedstrijden voor roeiend Nederland: de GyasHunze in Februari en de Gyas Meerkamp in Juli. Op beide evenementen komen roeiers uit
het hele land, van Maastricht tot Amsterdam tot Zwolle. Deze wedstrijden worden
genoemd in lokale media waardoor het bereik verder reikt dan enkel de deelnemende
studenten.
Naast de wedstrijden organiseert Gyas ook een aantal grote evenementen door het jaar
heen. Van aanwezigheid op de KEI-week (de introductie week voor alle aankomende
studenten in Groningen) tot een gala waar 800 mensen komen tot een groot eindejaar
feest. Op elke gebeurtenis is er veel ruimte om bijvoorbeeld banners op te hangen of
stands neer te zetten om de samenwerking extra te benadrukken.
Daarnaast viert Gyas dit jaar haar 55ste bestaan met een groots lustrum, iets wat altijd
breed bekend is in studerend Nederland. Het lustrum zal eindigen met 11 dagen aan
evenementen, allen die nog meer aandacht krijgen dan de eerder genoemde
evenementen.

Fysieke communicatie
Tot slot zijn er nog de traditionelere methodes. Gemiddeld komen er 200 actieve leden
per dag naar ons Bootenhuysch (Hoornsediep 199) om te trainen, besturen of
commissiewerk te verrichten. Ook is er elke donderdag een borrel, inclusief een maaltijd.
Op ons Bootenhuysch is veel ruimte om bijvoorbeeld advertenties, vacatures of informatie
op te hangen. Dit zorgt dus voor een groot bereik binnen de gewenste doelgroep.
Daarnaast is het ook mogelijk om uw naam op de shirts van onze roeiers te plaatsen. Al
onze leden dragen bij de landelijke wedstrijden Gyas kleding. Hieronder vallen sportshirts,
sportjassen en sporttassen.
Kortom een samenwerking tussen beide partijen kan op elke denkbare manier naar
buiten worden gebracht!

Sponsorpakketten

Sponsorpakket Silver - €500,•

• Naamsvermelding op de website
Plaatsing van 4 berichten op de interne facebook en de gyas site
(bestuursmededeling)
• Inhouse dag op het bedrijf
• Bord bij entree van het bootenhuysch
Sponsorpakket Gold - €1000.-

• Silver
• Ledenmail met informatie bedoeld voor alle leden
• Duidelijke exposure bij de Gyas-Hunze en de Gyas Meerkamp met VIP plek
• Een diner op Gyas met uw bedrijf en leden die voor u interessant zijn
Sponsorpakket Platinum - €3000.•

• Gold
Verbinding van uw bedrijf aan onze toptalenten, zowel bij onze evenementen als
die van u
• Custom made exposure packet

