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1.

Voorwoord
Geacht College van Bestuur, beste lezer,
Voor u ligt het advies van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties
(CUOS) over de opname van studentenorganisaties in de Regeling Profileringsfonds voor de
periode 2019-2022. Dit jaar zijn de studentenorganisaties in de categorieën gezelligheid en
sport herijkt. Dit document bevat ook adviezen op aanvragen van organisaties die vorig jaar
voor één jaar waren opgenomen en van organisaties die nog niet waren opgenomen in het
Profileringsfonds.
In dit advies ontvangen sommige verenigingen minder bestuursbeursmaanden (bbm) dan in
hun vorige beoordeling. De dalingen worden voor een deel veroorzaakt door een verminderde
studentenparticipatie die tot uiting komt in de ledentallen. In overleg met de rector en de
afdelingen SER en ABJZ is daarom besloten om de verenigingen éénmalig compensatie te
verstrekken voor de daling van het aantal leden. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf
4.7.
Vorig jaar is de opzet van dit document vereenvoudigd en verduidelijkt. De nieuwe opzet is dit
jaar voortgezet. De volgende hoofdstukken bevatten een overzicht van alle aanvragen met
beoordelingen en de werkwijze van het CUOS. In de hoofdstukken daarna wordt de
beoordeling per organisatie gedetailleerd uiteengezet.
Het CUOS dankt Rutger Klein Nagelvoort, Ariënne Dreijer, Aart Korten, Wouter Scholten, Eric
Tinga, Kathelijne de Vrijer en het ACLO-bestuur voor hun bijdrage aan de totstandkoming van
dit advies.
Hoogachtend,
Pieter van der Wees (voorzitter)
Emmely Schaaphok (secretaris)
Geertruid Peene (financiën)
Job Homan (huisvesting)
Floris Uithof (communicatie)
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3. Overzicht organisaties
Aantal bestuursbeursmaanden
Organisatie

Huidig

Advies excl.
compensatie

’19-‘20

’20-‘21

’21-‘22

Gezelligheid
55
25
25
35
75
25

45
25
25
35
75
0

51 (6)
25 (0)
25 (0)
35 (0)
75 (0)
15 (15)

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Sport
40
35
10
10
25

40
35
0
0
0

40 (0)
35 (0)
6 (6)
0 (0)
0 (0)

x
x
x

x
x
x

x
x
x

10

10

10 (0)

x

0
20
30
40
20
25

15
15
30
40
10
15

15 (0)
18 (3)
30 (0)
40 (0)
16 (6)
18 (3)

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

40

30

33 (3)

x

x

x

10
30
0
30
30

15
20
0
20
35

15 (0)
23 (3)
0 (0)
26 (6)
35 (0)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ASCI
Boréas
Meander
Nexus
S.A. Caerus
Siduri
Simon van der Aa

Studie
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
9

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
9 (0)

AIESEC
Ganymedes
SOG
Unipartners

Overig
15
0
10
0

15
0
0
0

15 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

A.S.V. Dizkartes
Cleopatra A.S.G.
GSV
N.S.G.
R.K.S.V. Albertus
Unitas S.G.

A.G.S.R. Gyas
G.C.H.C.
G.S.A.C.
G.S.A.V. Vitalis
G.S.A.V.V. Forward
G.S.B.V. De Groene
Uilen-Moestasj
G.S.B.V. Tweeslag
G.S.F.V. Drs. Vijfje
G.S.H.C. Forward
G.S.R. Aegir
G.S.T.C.
G.S.V.V. Donitas
G.S.V.V. The
Knickerbockers
G.S.V.V. Veracles
G.S.Z. Mayday
GSWV Surface
T.C. Veracket
TAM

* Zie voor meer informatie over de compensatie paragraaf 4.7.
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Voor academische jaren

Advies incl.
compensatie*

x

x

x

4. Werkwijze

Juridisch kader
In het kader van de in het CUOS-Reglement genoemde taak het College te adviseren over de
opname van organisaties in het Profileringsfonds, heeft het CUOS binnen de beleidsmatige en
financiële kader dit advies opgesteld. De beoordeling van de aanvragen is uitgevoerd met
inachtneming van Deel C van de Regeling Profileringsfonds RUG 2018-2019 (hierna: de
Regeling), met name Bijlage 1, en het Kader Ondersteuning Studentenorganisaties en
Universitaire Organen (hierna: het Kader).
Informatievoorziening
Voor de zomervakantie hebben de te herijken organisaties een informatiemail gekregen met
daarin alle benodigde informatie over de procedure. Zij zijn daarnaast uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst op maandag 24 september jl. Deze presentatie is in het Nederlands
gegeven. Besturen die deels of volledig uit internationale studenten bestaan, hebben
persoonlijke uitleg gekregen op het kantoor. Na de informatiebijeenkomsten zijn de dia’s
verstuurd aan alle genodigden.
Het CUOS is in de periode voorafgaand aan de aanvraagdeadline goed en snel te bereiken
geweest. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen, omdat de
procedures en aanleververeisten niet voor iedereen even helder waren. Het CUOS werkt aan
de verduidelijking van de website en de aanleverformulieren om de aanvragen in de toekomst
efficiënter te laten verlopen. Ook worden de website en de formulieren naar het Engels
vertaald.
Aanvragen
Zoals elk jaar konden organisaties voor 15 november een aanvraag tot opname indienen via
cuos.aanvraag@rug.nl. Binnengekomen aanvragen zijn beoordeeld op volledigheid, waarna de
aanvraag per mail is beantwoord door de secretaris met de mededeling dat de aanvraag
volledig is en in behandeling genomen wordt. In die gevallen waar de aanvraag niet volledig
was, is aangegeven welke aanvullende stukken nodig waren. Waar dit noodzakelijk werd geacht
is er persoonlijk contact gezocht met de betreffende organisatie.
Voor een zo spoedig en correct mogelijke procedure is het noodzakelijk dat organisaties hun
stukken tijdig en correct aanleveren. Helaas heeft een aantal organisaties hun aanvraag niet
tijdig en/of volledig ingediend. Het CUOS hanteert een harde deadline, maar heeft enige
coulance betracht en organisaties waar nodig extra tijd gegeven voor het vervolledigen van hun
aanvraag. Helaas is het in enkele gevallen nodig gebleken om de aanvragen af te keuren wegens
(grove) overschrijding van de deadline. Ook de adviezen die daarop betrekking hebben zijn te
vinden in dit document.
Een organisatie, die reeds opgenomen was in het Profileringsfonds, heeft ook een aanvraag
ingediend. Daar deze organisatie vorig jaar reeds voor 3 jaar opgenomen was, kon de aanvraag
niet in behandeling genomen worden. Het CUOS benadrukt dat beurzen voor individuele
bestuurders aangevraagd kunnen worden via rug.nl/studievertraging.
Ledenlijsten, studentnummers en privacy
Het aantal ingeschreven RUG en/of HG-studenten is voor de beoordeling van aanvragen een
essentieel criterium, zeker voor de categorieën gezelligheid en sport. In verband met
privacywetgeving deelt het CUOS slechts nog studentnummers met de studentadministraties
van de RUG en HG. Daarnaast vraagt het CUOS om volledige ledenlijsten, ter beoordeling van
de algemene voorwaarde van een “actuele en volledige ledenadministratie” (art 4, sub d, Bijlage
1, Regeling Profileringsfonds) en om fraude met studentnummers tegen te gaan. Na afloop van
de procedure zullen alle ledenlijsten verwijderd worden. Dat is ook gebeurd met de ledenlijsten
van afgelopen jaar. Sinds 2016-2017 is bij alle informatiebijeenkomsten benadrukt dat het
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aanleveren van studentnummers essentieel is. Ook in latere informatiemails en de gedeelde
dia’s is dat te vinden.
Het CUOS benadrukt naar alle organisaties die een aanvraag doen dat een goede administratie
met correcte studentnummers noodzakelijk is. Studenten zijn in de administraties van de RUG
en HG enkel te traceren op grond van hun studentnummer. Een lid zonder correct en actueel
studentnummer wordt daarom niet meegeteld in de beoordeling. In verband met de
privacywetgeving is het niet mogelijk gebleken om naar de organisaties te communiceren
welke van de aangeleverde studentnummers kloppen en welke niet. Wel is in de adviezen
opgenomen hoeveel van de aangeleverde studentnummers konden worden geverifieerd.
Er zitten grote verschillen in de juistheid van de aangeleverde ledenadministraties. In het
slechtste geval bleek slechts 60% van de aangeleverde leden ingeschreven bij een van beide
onderwijsinstellingen, in het beste geval ging het om 99%. Ondanks deze grote verschillen is
het CUOS uitgegaan van een vaste coulancemarge van 5%. Voor sommige verenigingen heeft
dit tot gevolg dat het CUOS meer bestuursbeursmaanden adviseert. De vaste coulancemarge
voorkomt dat aan verenigingen de onredelijke eis van een 100% kloppende ledenadministratie
wordt gesteld. Tegelijkertijd bevordert hij de rechtvaardigheid en coherentie van het advies,
omdat alle verenigingen aan dezelfde eisen moeten voldoen.
Beoordeling
De volledige aanvragen zijn getoetst aan de algemene en bijzondere voorwaarden zoals
genoemd in Bijlage 1 van de Regeling. Voor een actueel en juridisch bindend overzicht van de
beoordelingscriteria verwijst het CUOS naar de regeling zoals die te vinden is op rug.nl/cuos.
De studieverenigingen zijn beoordeeld met inachtneming van de toepassingsrichtlijnen die in
het advies van vorig jaar zijn opgenomen (eveneens raadpleegbaar via rug.nl/cuos). Voor de
leesbaarheid van dit advies worden hieronder kort de bijzondere voorwaarden voor de
categorieën Gezelligheid en Sport uiteengezet.
4.5.1 Gezelligheid

Een gezelligheidsvereniging dient voor opname in de Regeling te voldoen aan de volgende
bijzondere voorwaarden:
- De vereniging heeft als doel het opvangen van studenten in een sociale structuur,
waarbij de interdisciplinaire ontmoeting wordt gestimuleerd. (Hierbij let het CUOS
niet alleen op het statutaire doel, maar ook op de feitelijke werkzaamheden van de
organisatie.)
- De vereniging organiseert diverse activiteiten gericht op de sociale opvang van
studenten.
- De vereniging heeft minimaal 150 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks contributie
betalend volwaardig lid.
- De vereniging is verantwoordelijk voor de exploitatie van een pand ten behoeve van de
doeleinden van de vereniging.
Een gezelligheidsvereniging die aan de algemene en bijzondere voorwaarden voldoet, krijgt 25
bestuursbeursmaanden. De vereniging kan meer bestuursbeursmaanden krijgen op grond van
het aantal RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks betalend lid, volgens onderstaande tabel:
Aantal leden
150 – 224 leden
225 – 349 leden
350 – 499 leden
500 – 749 leden
750 – 1199 leden
1200 – 1799 leden
1800 of meer leden
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Totaal aantal maanden
25 maanden
30 maanden
35 maanden
45 maanden
55 maanden
65 maanden
75 maanden

4.5.2 Sport

Een sportvereniging dient voor opname in de Regeling te voldoen aan de volgende bijzondere
voorwaarden:
- De vereniging is aangesloten bij de ACLO en heeft als doel het realiseren van actieve
sportbeoefening door studenten in verenigingsverband.
- De vereniging organiseert diverse activiteiten voor deze studenten, waaronder in ieder
geval trainingen en/of wedstrijden.
- De vereniging heeft minimaal 150 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks contributie
betalend volwaardig lid.
- De vereniging heeft een aanzienlijke bestuurslast, die blijkt uit ten minste 1 punt op
grond van onderstaande lijst:
o Categorie A: een bijdrage van het Sportcentrum en de ACLO ten behoeve van
hogere wedstrijdsport (1 punt) of topsport (2 punten).
o Categorie B: ten behoeve van de doeleinden van de vereniging de
verantwoordelijkheid voor de exploitatie van een gedeeld clubhuis (1 punt) of
een eigen clubhuis (2 punten).
o Categorie C: het aantal RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks contributie
betalend volwaardig lid:
200 – 274 leden
1 punt
275 – 374 leden
2 punten
375 – 499 leden
3 punten
500 of meer leden
4 punten
Een sportvereniging die aan de algemene en bijzondere voorwaarden voldoet krijgt 10
bestuursbeursmaanden. Op grond van de bestuurslast zoals die blijkt uit het aantal punten op
basis van bovenstaande lijst, kan de vereniging een opslag in het aantal bestuursbeursmaanden
krijgen, volgens onderstaande tabel:
Aantal punten
Totaal aantal maanden
1 punt
10 maanden
2 punten
15 maanden
3 punten
20 maanden
4 punten
25 maanden
5 punten
30 maanden
6 punten
35 maanden
7 of 8 punten
40 maanden
Herziening Kader ondersteuning Studentenorganisaties
In 2018 is het Kader ondersteuning Studentenorganisaties herzien. De wijzigingen behelzen in
grote lijnen een herverdeling van de theoretische maximumaantallen bestuursbeursmaanden
per categorie (plafonds). Kort gezegd is het plafond voor de categorie Studieverenigingen
verhoogd, ten koste van de categorieën Gezelligheid en Sport. Ondanks de relatief grote
wijzigingen zijn de plafonds niet overschreden. Het relatief grote aantal resterende maanden
in de categorie Gezelligheid wordt deels veroorzaakt doordat Vindicat dit jaar niet
geaccrediteerd is door de RUG en HG en daarom geen aanvraag heeft ingediend. In de tabel
hieronder staan de wijzigingen en het aantal toegekende maanden.
RUG organen
Studentenvoorzieningen
Gezelligheid
Sport
Studie
Cultureel
Overig
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Plafond 2017-2018
289
174
365
410
635
75
120

Plafond 2019-2020
289
180
315
339
750
75
120

Geadviseerd
n.v.t.
n.v.t.
205 (+21 comp.)
330 (+30 comp.)
737
50
135

Compensatie daling ledentallen
In het Advies Opname Studentenorganisaties Profileringsfonds 2019-2022 ontvangen
sommige verenigingen minder bestuursbeursmaanden (bbm) dan in hun vorige beoordeling.
De dalingen worden voor een deel veroorzaakt door een verminderde studentenparticipatie die
tot uiting komt in de ledentallen. In overleg met de rector en de afdelingen SER en ABJZ is
daarom besloten om de verenigingen éénmalig compensatie te verstrekken voor de daling van
het aantal leden.
De compensatie wordt slechts beschikbaar gesteld aan verenigingen die als gevolg van een
gedaald ledental minder bbm toegekend krijgen. Die verenigingen worden deels
gecompenseerd, voor zover de daling van het bbm veroorzaakt wordt door een gedaald
ledental. De aanvraag en beoordeling van dit jaar is het uitgangspunt. Indien verenigingen
echter minder bbm ontvangen door gedaalde ledentallen, worden die in de beoordeling
vervangen door de ledentallen van de vorige beoordeling. Zo wordt gekeken op hoeveel bbm
een vereniging aanspraak kan maken. Vervolgens wordt het verschil tussen die beoordeling en
de beoordeling in het originele advies berekend. Dit verschil wordt voor 60% gecompenseerd.
De 60% is gekozen om twee redenen: enerzijds zijn de extra maanden bedoeld ter compensatie,
en niet ter handhaving van de status quo. Het CUOS verwacht van de verenigingen dat zij zich
inzetten om hun ledentallen en de integriteit van hun ledenadministraties op peil te brengen.
Anderzijds is voor een volledige compensatie onvoldoende ruimte beschikbaar in het
Profileringsfonds.
Voorbeeldberekening: In 2019 heeft Dizkartes 662 leden, goed voor 45 bbm. Tijdens de vorige
beoordeling in 2015-2016 had Dizkartes 781 leden. Daarvoor zou de vereniging nu 55 bbm
ontvangen. Dat maakt 55 – 45 = 10 bbm verschil. 60% van 10 bbm is 6 bbm. De compensatie
voor Dizkartes is dus 6 bbm. Dat brengt het totaal geadviseerd bbm op 51.

Gezelligheid
Dizkartes
Unitas
Sport
G.S.A.C.
G.S.A.V. Vitalis
G.S.F.V. Drs. Vijfje
G.S.T.C.
G.S.V.V. Donitas
G.S.V.V. The
Knickerbockers
G.S.Z. Mayday
T.C. Veracket
Totaal

ledental
vorige
beoordeling

bbm
2018

ledental
2019

geadviseerd
bbm 2019

geadviseerd
bbm ter
compensatie

totaal geadviseerd
bbm

781
178

55
25

662
132

45
0

6
15

51
15

242
172
424
331
297
507

10
10
20
20
25
40

174
148
323
164
260
459

0
0
15
10
15
30

6
0
3
6
3
3

6
0
18
16
18
33

279
520

30
30

237
344

20
20

3
6

23
26

155

51

206

265

Voor G.S.F.V. Drs. Vijfje, G.S.V.V. Donitas, G.S.V.V. The Knickerbockers en G.S.Z. Mayday
geldt dat de daling van het aantal bbm niet alleen veroorzaakt wordt door de daling van het
ledenaantal, maar ook door het wegvallen van een bijdrage voor hogere wedstrijdsport of
topsport. Voor deze factoren wordt niet gecompenseerd. G.S.A.V. Vitalis ontvangt geen
compensatie, omdat de opname 2 jaar geleden te danken was aan de exploitatie van een
gedeeld pand. Door het wegvallen van deze factor wordt de vereniging niet langer opgenomen.
Het CUOS benadrukt dat deze compensatie slechts éénmalig wordt verstrekt en bedoeld is om
de grootste klappen op te vangen. Van de betrokken verenigingen wordt verwacht dat zij in het
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komende jaar meer leden proberen te trekken en hun ledenadministratie op orde brengen. De
compensatie geldt tot de volgende herijking.
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5.

CUOS-advies voor opname in de Regeling Profileringsfonds
A.S.V. Dizkartes
Organisatie
De organisatie Algemene Studentenvereniging Dizkartes:
- valt in de categorie gezelligheidsverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 55 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 662 (451 RUG + 211 HG) van de aangeleverde
756 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat A.S.V. Dizkartes:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o Het doel van de vereniging is “de bevordering en verrijking van het sociale,
culturele en geestelijk leven van haar leden, door alle middelen die haar daartoe
ten dienste staan, zoals het houden van bijeenkomsten en het organiseren van
evenementen”.
o De vereniging heeft een divers en omvangrijk activiteitenaanbod, bestaande uit
onder andere een uitgebreid scala aan activiteiten ter introductie van nieuwe
leden, diverse reizen en een charity week. Daarnaast worden er regelmatig
feesten en borrels gehouden, al dan niet voorzien van een thema.
o De vereniging is verantwoordelijk voor de exploitatie van een pand, gevestigd
aan de Peperstraat 21.
- Op basis van haar huidige ledenaantal van 662 ingeschreven RUG- en/of HGstudenten recht heeft op een totaal van 45 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 45 bestuursbeursmaanden. Reden voor de daling ten opzichte van de vorige herijking is
het lagere aantal ingeschreven RUG- en/of HG-studenten.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om A.S.V. Dizkartes 6 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 51. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.
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Cleopatra A.S.G.
Organisatie
De organisatie Cleopatra, Algemene Studentenvereniging Groningen (Cleopatra A.S.G.):
- valt in de categorie gezelligheidsverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 25 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 181 (128 RUG + 53 HG) van de aangeleverde 231
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Cleopatra A.S.G.:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o Het doel van de vereniging is “het ontplooien van een breed pakket activiteiten,
ten behoeve van studenten in het wetenschappelijk onderwijs en het hoger
beroepsonderwijs. Deze activiteiten dienen de volgende vier functies te
vervullen: a. het bieden van ontspanning voor de deelgenoten; b. het
bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de individuele deelgenoten;
c. het vervullen van een brugfunctie tussen de diverse geledingen van de
Rijksuniversiteit Groningen en de diverse hbo-instellingen in Groningen en
omgeving; d. het bieden van opvang voor de deelgenoten”.
o De vereniging heeft een divers en omvangrijk activiteitenaanbod, bestaande uit
onder andere borrels, feesten, sportactiviteiten, benefietacties en
integratieactiviteiten voor nieuwe leden.
o De vereniging is verantwoordelijk voor de exploitatie van een pand aan de
Kleine Pelsterstraat 5/5a.
- op basis van haar huidige ledenaantal van 181 ingeschreven RUG- en/of HG-studenten
recht heeft op een totaal aantal van 25 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 25 bestuursbeursmaanden.
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GSV
Organisatie
De organisatie Gereformeerde Studenten Vereniging (GSV):
- valt in de categorie gezelligheidsverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 25 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 181 (133 RUG + 48 HG) van de aangeleverde 207
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het bewijs van het aantal
betalende leden ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat GSV:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o Het doel van de vereniging is “het steunen van haar leden, met name in hun
studie, in het dienen van de Here”. Het CUOS ziet het afwijkende statutaire doel
niet als een reden tot afwijzing, omdat uit het activiteitenoverzicht blijkt dat de
vereniging feitelijk studenten opvangt in een sociale structuur, waarbij de
interdisciplinaire ontmoeting wordt gestimuleerd.
o De vereniging heeft een divers en omvangrijk activiteitenaanbod, bestaande uit
onder andere wekelijkse bijbelkringen en borrels. Daarnaast organiseert de
vereniging meerdere feesten, een dies en sing-ins.
o De vereniging is verantwoordelijk voor de exploitatie van een pand, te weten de
sociëteit gevestigd aan Hereweg 40.
- op basis van haar huidige ledenaantal van 181 ingeschreven RUG- en/of HG-studenten
recht heeft op een totaal aantal van 25 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 25 bestuursbeursmaanden.
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N.S.G.
Organisatie
De organisatie Navigators Studentenvereniging Groningen (N.S.G.):
- valt in de categorie gezelligheidsverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 35 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 389 (280 RUG + 109 HG) van de aangeleverde
483 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een KvK-uittreksel ontbrak.
Ook merkt het CUOS op dat de bezoekersaantallen in de aangeleverde
activiteitenoverzichten vrij globaal zijn. Het adviseert N.S.G. om deze voortaan
nauwkeuriger bij te houden en om de ledenlijsten volgens het gecommuniceerde
formulier aan te leveren.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat N.S.G.:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o Het doel van de vereniging is “mee te werken aan het vervullen van de
zendingsopdracht, zoals onder andere gegeven in Mattheüs 28 verzen 19 en 20,
door vermenigvuldiging van arbeiders voor Christus”. Het CUOS ziet het
afwijkende statutaire doel van de vereniging niet als reden om de aanvraag af te
wijzen, omdat uit haar activiteitenaanbod blijkt dat N.S.G. feitelijk studenten
opvangt in een sociale structuur, waarbij de interdisciplinaire ontmoeting wordt
gestimuleerd.
o De vereniging heeft een divers en omvangrijk activiteitenaanbod, bestaande uit
onder meer borrels, kringavonden, kerkdiensten en feesten.
o De vereniging is, via de Stichting Huisvesting N.S.G., verantwoordelijk voor de
exploitatie van de sociëteit “Domus Veritatis” aan de Hardewikerstraat 7.
- op basis van haar huidige ledenaantal van 389 ingeschreven RUG- en/of HG-studenten
recht heeft op een totaal aantal van 35 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 35 bestuursbeursmaanden.
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R.K.S.V. Albertus Magnus
Organisatie
De organisatie “Rooms Katholieke Studentenvereniging ‘Albertus Magnus’ (Societas
Studiosorum Catholicorum Albertus Magnus)” (R.K.S.V. Albertus Magnus):
- valt in de categorie gezelligheidsverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 75 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 1961 (1488 RUG + 473 HG) van de aangeleverde
2272 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat R.K.S.V. Albertus Magnus:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o Het doel van de vereniging is “het bevorderen van het gezelligheidsleven en het
verenigingsverband, de ontwikkeling van haar leden op levensbeschouwelijk,
cultureel en maatschappelijk gebied, alsmede het behartigen van de algemene
studentenbelangen”.
o De vereniging heeft een divers en omvangrijk activiteitenaanbod, bestaande uit
onder meer borrels, feesten, een integratietraject voor eerstejaarsleden,
sportactiviteiten, en inhoudelijke activiteiten.
o De vereniging is verantwoordelijk voor de exploitatie van de sociëteit “Eigen
Huis” aan de Brugstraat 8.
- op basis van haar huidige ledenaantal van 1961 ingeschreven RUG- en/of HGstudenten recht heeft op een totaal aantal van 75 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 75 bestuursbeursmaanden.
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Unitas S.G.
Organisatie
De organisatie Unitas Studiosorum Groningana (Unitas S.G.):
- valt in de categorie gezelligheidsverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 25 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 132 (92 RUG + 40 HG) van de aangeleverde 152
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Unitas S.G.:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o Het doel van de vereniging is het geven van aanvulling op de vorming, die de
Rijksuniversiteit te Groningen, een andere instelling van het Wetenschappelijk
Onderwijs of een instelling van het Hoger Beroeps Onderwijs aan haar
studenten schenkt, onder meer het bevorderen van het studentenleven onder
de leden, een en ander op voet van gelijkheid. Daarnaast heeft de vereniging ook
als doel het behartigen van de belangen van zijn leden.
o De vereniging heeft een divers en omvangrijk activiteitenaanbod, bestaande uit
borrels en feesten op de sociëteit, al dan niet met een thema. Daarnaast wordt
er een diesweek georganiseerd en worden er regelmatig activiteiten
georganiseerd met bevriende gezelligheidsverenigingen.
o De vereniging is via stichting de Horst verantwoordelijk voor de exploitatie van
een sociëteit aan het Schuitendiep 74.
o NIET voldoet aan de ledeneis. De vereniging heeft een geverifieerd ledenaantal
van 132, lager dan de vereiste 150 leden die nodig zijn om aan de eis te voldoen,
ook na het toepassen van een coulancemarge van 5%.
- op basis van haar huidige ledenaantal van 132 ingeschreven RUG- en/of HG-studenten
recht heeft op een totaal aantal van 0 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, wegens het
niet voldoen aan de ledeneis in de bijzondere voorwaarden.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om Unitas S.G. 15 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 15. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.
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A.G.S.R. Gyas
Organisatie
De organisatie Algemene Groninger Studenten Roeivereniging “GYAS” (A.G.S.R. Gyas):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 40 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 851 (657 RUG + 92 HG) van de aangeleverde
1062 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de jaarrekening 2015-2016
ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat A.G.S.R. Gyas:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 2 punten voor jaarlijkse bijdrage voor topsport vanuit RTC
Roeien Noord;
o Categorie B: 2 punten voor een eigen clubhuis;
o Categorie C: 4 punten voor de 851 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 8 punten zijn goed voor een toekenning van 40
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 40 bestuursbeursmaanden.
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G.C.H.C.
Organisatie
De organisatie Groningsche Cricket- en Hockeyclub (G.C.H.C.):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 35 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 748 (529 RUG + 219 HG) van de aangeleverde
815 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.C.H.C.:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten.
o Categorie B: 2 punten voor het eigen clubhuis aan Blauwborgje 26a.
o Categorie C: 4 punten voor de 748 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 6 punten zijn goed voor de toekenning van 35
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 35 bestuursbeursmaanden.
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G.S.A.C.
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Alpenclub (G.S.A.C.):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 10 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 174 (142 RUG + 32 HG) van de aangeleverde 202
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.A.C.:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten. GSAC ontvangt geen bijdrage voor hogere
wedstrijdsport of topsport.
o Categorie B: 0 punten. GSAC heeft geen eigen of gedeeld clubhuis.
o Categorie C: 0 punten voor de 174 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid. Het puntenaantal verandert niet met
inachtneming van een coulancemarge van 5%.
o G.S.A.C. behaalt geen punten en komt dus niet in aanmerking voor
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, omdat de
vereniging niet voldoet aan de bijzondere voorwaarden.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om G.S.A.C. 6 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 6. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.
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G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj
Organisatie
De organisaties Groninger Studenten Basketball Vereniging De Groene Uilen en Groninger
Studenten Basketbal Vereniging Moestasj (G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 10 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 185 (132 RUG + 53 HG) van de aangeleverde 213
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een KvK-uittreksel ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden:
o G.S.B.V. De Groene Uilen en G.S.B.V. Moestasj zijn op 17 oktober 2018 nonstatutair gefuseerd. De statuten van beide verenigingen voldoen niet aan de
algemene voorwaarden. Dit jaar zullen er echter nieuwe statuten worden
opgesteld en notarieel vastgelegd. Het CUOS heeft het ontwerp van de nieuwe
statuten ingezien en geconcludeerd dat zij wél voldoen aan de algemene
voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 1 punt voor een bijdrage ten behoeve van hogere wedstrijdsport.
o Categorie B: 0 punten.
o Categorie C: 0 punten voor de 185 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid. Het puntenaantal verandert niet met
inachtneming van een coulancemarge van 5%.
o De toegekende punt is goed voor de toekenning van 10 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 1 jaar met
10 bestuursbeursmaanden. G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj kan volgend jaar, als de fusie
notarieel is vastgelegd, opnieuw een aanvraag tot opname indienen. Het CUOS benadrukt dat
de nieuwe statuten moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in artikel 4, Bijlage 1 van
de Regeling Profileringsfonds. Verder raadt het CUOS de organisatie aan om een uitgebreidere
toelichting op hun financiële jaarverslagen aan te leveren.
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G.S.B.V. Tweeslag
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Beachvolleybal Vereniging Tweeslag (G.S.B.V. Tweeslag):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 197 (146 RUG + 51 HG) van de aangeleverde 219
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.B.V. Tweeslag:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o In de statuten van G.S.B.V. Tweeslag is niet opgenomen de wijze van verkiezing
of benoeming van bestuursleden en de zittingstermijn van een bestuur. Het
CUOS ziet dit als reden voor opname voor 1 jaar in plaats van 3 jaar.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 1 punt voor een bijdrage ten behoeve van hogere wedstrijdsport.
o Categorie B: 0 punten.
o Categorie C: 1 punt voor de 197 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid. Met inachtneming van een coulancemarge
van 5% komt het aantal leden boven de 200, waardoor een punt wordt
toegekend.
o De toegekende 2 punten zijn goed voor de toekenning van 15
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 1 jaar met
15 bestuursbeursmaanden. De organisatie krijgt 1 jaar om haar statuten in lijn met de algemene
voorwaarden te brengen en kan volgend jaar weer een aanvraag indienen.
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G.S.F.V. Drs. Vijfje
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje (Drs. Vijfje):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 20 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 323 (231 RUG + 92 HG) van de aangeleverde
387 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een gewaarmerkte kopie van
de statuten ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Drs. Vijfje:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten.
o Categorie B: 0 punten.
o Categorie C: 2 punten voor de 323 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 2 punten zijn goed voor de toekenning van 15
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 15 bestuursbeursmaanden. De daling ten opzichte van de vorige herijking is te wijten aan
het lage aantal aangeleverde en geverifieerde studentnummers.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 18. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.
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G.S.H.C. Forward
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Hockey Club “Forward” (G.S.H.C. Forward):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 30 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 385 (308 RUG + 77 HG) van de aangeleverde
507 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het secretariële jaarverslag van
2015-2016 ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.H.C. Forward:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten;
o Categorie B: 2 punten voor het eigen clubhuis;
o Categorie C: 3 punten voor de 385 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 5 punten zijn goed voor de toekenning van 30
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 30 bestuursbeursmaanden.
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G.S.R. Aegir
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Roeivereniging Aegir (G.S.R. Aegir):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 40 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 576 (427 RUG + 149 HG) van de aangeleverde
622 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het bewijs van het aantal
betalende leden en formulier L in excel-formaat ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.R. Aegir:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 2 punten voor de jaarlijkse bijdrage voor topsport vanuit RTC
Roeien Noord;
o Categorie B: 2 punten voor een eigen clubhuis, gevestigd aan de
Stockholmstraat 10;
o Categorie C: 4 punten voor de 576 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 8 punten zijn goed voor de toekenning van 40
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 40 bestuursbeursmaanden.
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G.S.T.C.
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Tennis Club (G.S.T.C.):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 20 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 164 (126 RUG + 38 HG) van de aangeleverde 185
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel aanvankelijk gewaarmerkte
statuten ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.T.C.:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o De statuten van G.S.T.C. bevatten geen bepalingen over de zittingstermijn van
het bestuur. Ook is niet opgenomen dat de organisatie zich richt op de
studentengemeenschap van de RUG en/of de HG.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten.
o Categorie B: 1 punt voor clubhuis “’t Haarhuisje” op het terrein van het
Sportcentrum. Het clubhuis wordt gedeeld met TAM en Veracket en wordt
geëxploiteerd via de Stichting Exploitatie Tennishuis Sportpark Paddepoel
(SET).
o Categorie C: 0 punten.
o De toegekende punt is goed voor een toekenning van 10
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 1 jaar met
10 bestuursbeursmaanden. De daling ten opzichte van de vorige herijking is te wijten aan het
gedaalde ledental. Omdat de statuten van G.S.T.C. niet voldoen aan de eisen uit de Regeling
Profileringsfonds, acht het CUOS opname voor één jaar gerechtvaardigd. De organisatie krijgt
een jaar de tijd om haar statuten in lijn te brengen met de algemene voorwaarden en kan
volgend jaar opnieuw een aanvraag tot opname indienen.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om G.S.T.C. 6 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 16. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.
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G.S.V.V. Donitas
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Volleybal Vereniging Donitas (G.S.V.V. Donitas):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 25 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 260 (168 RUG + 92 HG) van de aangeleverde
325 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het financiële jaarverslag van
2017-2018 ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.V.V. Donitas:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 1 punt voor een bijdrage ten behoeve van hogere wedstrijdsport.
Donitas krijgt een bijdrage voor het eerste heren- en damesteam.
o Categorie B: 0 punten;
o Categorie C: 1 punt voor de 260 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 2 punten zijn goed voor de toekenning van 15
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 15 bestuursbeursmaanden. De daling ten opzichte van de vorige herijking is te wijten aan
het teruggelopen ledental en het wegvallen van de bijdrage voor topsport.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om G.S.V.V. Donitas 3 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 18. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.

25 › 45

G.S.V.V. The Knickerbockers
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Voetbalvereniging “The Knickerbockers” (G.S.V.V. The
Knickerbockers):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 40 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 459 (328 RUG + 131 HG) van de aangeleverde
542 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.V.V. The Knickerbockers:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten.
o Categorie B: 2 punten voor een eigen clubhuis.
o Categorie C: 3 punten voor de 459 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 5 punten zijn goed voor de toekenning van 30
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 30 bestuursbeursmaanden. De daling ten opzichte van de vorige herijking is het
teruggelopen aantal ingeschreven RUG- en/of HG-studenten als lid en het wegvallen van een
bijdrage voor hogere wedstrijdsport.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om G.S.V.V. The Knickerbockers 3 maanden compensatie toe te kennen. Deze
eenmalige compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde
bestuursbeursmaanden komt daarmee op 33. Meer informatie over de compensatie is te
vinden in paragraaf 4.7.

26 › 45

G.S.V.V. Veracles
Organisatie
De organisatie G.S.V.V. Veracles:
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 10 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 223 (145 RUG + 78 HG) van de aangeleverde
273 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.V.V. Veracles:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 1 punt voor een bijdrage ten behoeve van hogere wedstrijdsport.
o Categorie B: 0 punten.
o Categorie C: 1 punt voor de 223 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 2 punten zijn goed voor de toekenning van 15
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 15 bestuursbeursmaanden.

27 › 45

G.S.Z. Mayday
Organisatie
De organisatie De Groninger Studenten Zeilvereniging “Mayday” (G.S.Z. Mayday):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 30 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 237 (169 RUG + 68 HG) van de aangeleverde
261 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.Z. Mayday:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten;
o Categorie B: 2 punten voor een eigen clubhuis;
o Categorie C: 1 punt voor de 237 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 3 punten zijn goed voor de toekenning van 20
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 20 bestuursbeursmaanden. De daling ten opzichte van de vorige herijking is te wijten aan
het teruggelopen aantal ingeschreven RUG- en/of HG-studenten als lid.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om G.S.Z. Mayday 3 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 23. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.

28 › 45

TAM
Organisatie
De organisatie Tennisclub Albertus Magnus (TAM):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 30 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 483 (341 RUG + 142 HG) van de aangeleverde
512 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat TAM:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 1 punt voor een bijdrage ten behoeve van hogere wedstrijdsport.
o Categorie B: 1 punt voor clubhuis “’t Haarhuisje” op het terrein van het
Sportcentrum. Het clubhuis wordt gedeeld met G.S.T.C. en Veracket en wordt
geëxploiteerd via de Stichting Exploitatie Tennishuis Sportpark Paddepoel
(SET).
o Categorie C: 4 punten voor de 483 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid. Met inachtneming van een coulancemarge
van 5% valt TAM in de categorie “500 leden of meer”.
o De toegekende 6 punten zijn goed voor de toekenning van 35
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 35 bestuursbeursmaanden.
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T.C. Veracket
Organisatie
De organisatie T.C. Veracket:
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 30 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 344 (224 RUG + 120 HG) van de aangeleverde
503 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat T.C. Veracket:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten.
o Categorie B: 1 punt voor clubhuis “’t Haarhuisje” op het terrein van het
Sportcentrum. Het clubhuis wordt gedeeld met G.S.T.C. en TAM en wordt
geëxploiteerd via de Stichting Exploitatie Tennishuis Sportpark Paddepoel
(SET).
o Categorie C: 2 punten voor de 344 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende 3 punten zijn goed voor de toekenning van 20
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 20 bestuursbeursmaanden. De daling ten opzichte van de vorige herijking is te wijten aan
het lage geverifieerde ledenaantal.
Compensatie
Deze organisatie komt in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen. Het
CUOS adviseert om T.C. Veracket 6 maanden compensatie toe te kennen. Deze eenmalige
compensatie geldt tot de volgende herijking. Het aantal geadviseerde bestuursbeursmaanden
komt daarmee op 26. Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.

30 › 45

Simon van der Aa
Organisatie
De organisatie Simon van der Aa:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 209 (209 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 265
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en compleet verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Simon van der Aa:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimumaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit minimaal 5
activiteitenpunten:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een
congres/symposium,
binnenlandse
excursies,
kantooren
werkbezoeken, buitenlandse excursies, en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 0,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
alumni;
 Categorie C: 0,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten;
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en een vakinhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punten voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
 Totaal: 6 punten.
o 3 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
o GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 1 jaar met
9 bestuursbeursmaanden.

31 › 45

AIESEC
Organisatie
De organisatie Stichting A.I.E.S.E.C.-Groningen (AIESEC):
- valt in de categorie overige verenigingen en is actief op het terrein van
belangenbehartiging;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 15 bestuursbeursmaanden;
- heeft, als stichting, geen leden;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk overzichtelijke financiële
stukken ontbraken. Het CUOS heeft AIESEC bij uitzondering extra tijd gegeven om
deze stukken aan te leveren en van context te voorzien.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat AIESEC:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan
activiteiten van de organisatie en deelname daaraan door studenten die AIESEC
organiseert.
- WEL meer bestuursbeursmaanden krijgt op grond van de bestuurslast die gemoeid is
met de omvang van en deelname aan de activiteiten van de organisatie.
o Het activiteitenaanbod van AIESEC heeft zich ten opzichte van eerdere jaren
gestabiliseerd. In vergelijking met voorgaande aanvragen is er meer continuïteit
in de georganiseerde activiteiten. De deelnemersaantallen zijn grofweg gelijk
gebleven. Het CUOS concludeert daarom dat een opname voor meerdere jaren
met 15 bestuursbeursmaanden passend is.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 2 jaren
met 15 bestuursbeursmaanden.

32 › 45

6. CUOS-advies voor geen opname in de Regeling Profileringsfonds

G.S.A.V.V. Forward
Organisatie
De organisatie Groningen Studenten Amateur Voetbal Vereniging Forward (G.S.A.V.V.
Forward):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 25 bestuursbeursmaanden;
- heeft de aanvraag NIET tijdig en volledig verstuurd. De aanvraag was voor het
verstrijken van de deadline binnen, maar was onvolledig. De wel aangeleverde stukken
waren van lage kwaliteit. Het CUOS heeft de organisatie een redelijke termijn gegeven
om de ontbrekende stukken aan te leveren, maar ook hieraan werd niet voldaan.
Daarom heeft het CUOS de aanvraag niet in behandeling genomen.
Beoordeling
Het CUOS heeft de aanvraag niet inhoudelijk beoordeeld.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, omdat de
organisatie niet aan de aanvraagvereisten heeft voldaan. De organisatie kan volgend jaar
opnieuw een aanvraag indienen.

33 › 45

G.S.A.V. Vitalis
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Atletiekvereniging “Vitalis” (G.S.A.V. Vitalis):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 10 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 148 (115 RUG + 33 HG) van de aangeleverde 230
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het bewijs betalende leden en
de ledenlijst in Excel ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.A.V. Vitalis:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten. G.S.A.V. Vitalis ontvangt geen bijdrage voor hogere
wedstrijdsport of topsport.
o Categorie B: 0 punten. G.S.A.V. Vitalis heeft geen eigen of gedeeld clubhuis.
o Categorie C: 0 punten voor de 148 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid. Het puntenaantal verandert niet met
inachtneming van een coulancemarge van 5%.
o G.S.A.V. Vitalis behaalt geen punten en komt dus niet in aanmerking voor
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, wegens het
niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden.
Compensatie
Deze organisatie komt niet in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen.
Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.

34 › 45

GSKV Released
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Kitesurf Vereniging Released (GSKV Released):
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft de aanvraag NIET tijdig verstuurd. De aanvraag van GSKV Released kwam vier
weken na het verstrijken van de deadline binnen. Wegens deze overschrijding van de
deadline heeft het CUOS de aanvraag niet in behandeling genomen.
Beoordeling
Het CUOS heeft de aanvraag niet inhoudelijk beoordeeld.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, wegens
overschrijding van de aanvraagdeadline. De organisatie kan volgend jaar opnieuw een
aanvraag indienen.

35 › 45

GSWV Surface
Organisatie
De organisatie Groningse Studenten Windsurf Vereniging (GSWV Surface);
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 109 (81 RUG + 28 HG) van de aangeleverde 135
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een KvK-uittreksel ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat GSWV Surface:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 0 punten. GSWV Surface ontvangt geen bijdrage voor hogere
wedstrijdsport of topsport.
o Categorie B: 0 punten. GSWV Surface heeft geen eigen of gedeeld clubhuis.
o Categorie C: 0 punten voor de 109 RUG en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid. Het puntenaantal verandert niet met
inachtneming van een coulancemarge van 5%.
o GSWV Surface behaalt geen punten en komt dus niet in aanmerking voor
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, omdat de
vereniging niet voldoet aan de bijzondere voorwaarden.

36 › 45

ASCI
Organisatie
De organisatie Academisch Studenten Comité Informatiekunde (ASCI):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 158 (158 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 208
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een bewijs van betalende leden
en activiteitenoverzichten ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat ASCI:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o WEL het minimumaantal van 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET het minimumaantal van 5 activiteitenpunten heeft verdiend, en dus geen
aanzienlijke bestuurslast heeft:
 Categorie A: 1,5 punten voor de organisatie van buitenlandse
excursies;
 Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor aspiranten eerstejaarsstudenten;
 Categorie C: 0,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 0,5 punten voor de organisatie van ondersteunende
lessen of trainingen/overleg faculteitsbestuur;
 Categorie E: 0,5 punten voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
 Totaal: 4 punten.
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
o GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds wegens het
niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden.

37 › 45

Boréas
Organisatie
De organisatie Studievereniging Boréas:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 48 (48 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 67
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de ledenlijst en de
jaarverslagen ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Boréas:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o WEL het minimumaantal van 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET het minimumaantal van 5 activiteitenpunten heeft verdiend, en dus geen
aanzienlijke bestuurslast heeft:
 Categorie A: 0,5 punten voor de organisatie van meerder lezingen;
 Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor aspirantstudenten & eerstejaars studenten;
 Categorie C: 0,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie;
 Categorie D: 0,5 punten voor een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punten voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
 Totaal: 3 punten.
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
o GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds wegens het
niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden.

38 › 45

Meander
Organisatie
De organisatie Meander:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 86 (86 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 91
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk formulier D ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Meander:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o WEL het minimumaantal van 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET het minimumaantal van 5 activiteitenpunten heeft verdiend, en dus geen
aanzienlijke bestuurslast heeft:
 Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van meerdere lezingen,
excursies en een reis naar het buitenland;
 Categorie B: 0,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten;
 Categorie C: 0 punten;
 Categorie D: 0 punten;
 Categorie E: 0,5 punten voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
 Totaal: 3,5 punten.
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
o GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds wegens het
niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden.

39 › 45

Nexus
Organisatie
De organisatie Nexus Student Association:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 207 (207 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 294
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een document met
gewaarmerkte statuten ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Nexus:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o WEL het minimumaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET het minimumaantal van 5 activiteitenpunten heeft verdiend, en dus geen
aanzienlijke bestuurslast heeft:
 Categorie A: 0,5 punten voor de organisatie van organisatie van
lezingen;
 Categorie B: 0,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten;
 Categorie C: 0,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en
inclusie;
 Totaal: 3,5 punten.
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
o GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds wegens het
niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden.

40 › 45

S.A. Caerus
Organisatie
De organisatie Study Association Caerus (S.A. Caerus)
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 204 (204 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 209
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de jaarverslagen 2016-2017 en
2017-2018 ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat S.A. Caerus:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o WEL het minimumaantal van 200 leden heeft bereikt;
o NIET het minimumaantal van 5 activiteitenpunten heeft verdiend, en dus geen
aanzienlijke bestuurslast heeft:
 Categorie A: 0 punten.
 Categorie B: 0,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
aspirant-studenten/eerstejaars studenten/alumni;
 Categorie C: 0 punten.
 Categorie D: 0,5 punten voor overleg met het faculteitsbestuur.
 Categorie E: 1,5 punten voor de organisatie van buitengewone
activiteiten
voor
binding
tussen
leden/bevordering
van
internationalisering en inclusie.
 Totaal: 2,5 punten.
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
o GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds wegens het
niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden. Het CUOS merkt op dat er een stijgende lijn in
het activiteitenaanbod te zien is, maar dat de omvang en aard van deze activiteiten
onvoldoende is om in aanmerking te komen voor opslag op grond van het activiteitenaanbod.
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Siduri
Organisatie
De organisatie Studievereniging Siduri:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 75 (75 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 76
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de balansen en een ledenlijst
in Excel-formaat ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Siduri:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden:
o WEL het minimumaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET het minimumaantal van 5 activiteitenpunten heeft verdiend, en dus geen
aanzienlijke bestuurslast heeft:
 Categorie A: 1,5 punten voor een buitenlandse excursie en de
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 0,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten;
 Categorie C: 0 punten;
 Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en de
organisatie van ondersteunende trainingen;
 Categorie E: 0 punten.
 Totaal: 3 punten.
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
o GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds wegens het
niet voldoen aan de bijzondere voorwaarden.
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Ganymedes
Organisatie
De organisatie Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen (Ganymedes):
- valt in de categorie overige verenigingen en is actief op het terrein van
belangenbehartiging;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 85 (63 RUG + 22 HG) van de aangeleverde 120
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een apart activiteitenoverzicht
over 2017-2018 ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Ganymedes:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
o Het CUOS is niet toegekomen aan de beoordeling van het activiteitenaanbod en
de daaruit voortvloeiende bestuurslast, omdat de organisatie te weinig leden
heeft voor opname. Als gevolg hiervan is niet beoordeeld of Ganymedes voldoet
aan de voorwaarden onder e) en f) van artikel 4, Bijlage 1 van de Regeling
Profileringsfonds.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o NIET het minimum ledenaantal van 100 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid heeft bereikt, ook niet met inachtneming
van een coulancemarge van 5%.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, omdat het
geverifieerde ledenaantal ontoereikend is.

43 › 45

SOG
Organisatie
De organisatie Studenten Organisatie Groningen (SOG):
- valt in de categorie overige verenigingen en is actief op het terrein van
belangenbehartiging;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 10 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 113 (113 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 187
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een ingevuld Formulier A,
financiële jaarverslagen over 2015/2016 en 2016/2017, en de afrekening en balans over
2017/2018 ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat SOG:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 100 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid heeft bereikt;
o NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan
activiteiten van de organisatie en deelname daaraan door studenten die de SOG
organiseert. Het CUOS is van mening dat het huidige activiteitenaanbod van de
SOG geen aanzienlijke bestuurslast met zich meebrengt. Over de afgelopen
jaren is dit aanbod eerder gedaald dan gestegen: terugkomende activiteiten
worden minder frequent georganiseerd en deelnemersaantallen lopen terug.
Ook wordt er meer samengewerkt met andere organisaties. Bovengenoemde
leidt ertoe dat de bestuurslast voor activiteiten minder wordt en dit, in
combinatie met het dalende activiteitenaanbod, zorgt ervoor dat de bestuurslast
niet meer als aanzienlijk kan worden beschouwd.
- NIET meer bestuursbeursmaanden krijgt op grond van de bestuurslast die gemoeid is
met de omvang van en deelname aan de activiteiten van de organisatie.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Reden voor
het niet opnemen is een bestuurslast die CUOS niet aanzienlijk acht.
Compensatie
Deze organisatie komt niet in aanmerking voor compensatie wegens gedaalde ledentallen.
Meer informatie over de compensatie is te vinden in paragraaf 4.7.
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Unipartners
Organisatie
De organisatie Unipartners Groningen:
- valt in de categorie overige organisaties en meent actief te zijn op het terrein van
bevordering internationale contacten;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds.
- heeft geen leden, omdat het een stichting betreft;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een activiteitenoverzicht
ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Unipartners:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o Unipartners Groningen voldoet NIET aan de bijzondere eis dat een organisatie
actief moet zijn op één van de volgende terreinen: belangenbehartiging,
bevordering internationale contacten of levensbeschouwing. Unipartners
Groningen valt weliswaar onder een internationaal netwerk, maar haar
activiteiten zijn voornamelijk regionaal. Het CUOS ziet onvoldoende reden om
te spreken van een organisatie die internationale contacten bevordert.
Unipartners is ook niet actief op het gebied van levensbeschouwing. Zij is ten
slotte niet aan te merken als belangenbehartiger, omdat de organisatie zich
vooral toelegt op individuele dienstverlening.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, omdat de
organisatie niet actief is op één van de terreinen die in de categorie overige verenigingen
bestaan.
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