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1.

Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het voorlopig besluit van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de
Studentenorganisaties (CUOS) over de activiteitensubsidie en huisvesting van 2020. Het
moge duidelijk zijn dat de besluiten in dit stuk voorlopig zijn en de organisaties die een
aanvraag hebben gedaan hun zienswijze kenbaar mogen maken alvorens het besluit
definitief wordt, zie ook de eerste alinea op de volgende pagina.
Het volgende hoofdstuk beschrijft de werkwijze, hoofdstuk 3 geeft een duidelijk overzicht
van activiteitensubsidie per studentenorganisatie (organisatie genoemd in dit stuk) en
hoofdstuk 4 geeft een overzicht van dit definitief besluit over de huisvesting.
Achterliggende argumentatie per organisatie is te vinden vanaf hoofdstuk 5.
Hoogachtend,
Lotte Karsten (voorzitter)
Teun Havinga (secretaris)
Stefano Scabio (portefeuillehouder financiën)
Kristan Otten (portefeuillehouder huisvesting)
Silke van Dijk (portefeuillehouder PR & communicatie)
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2. Werkwijze

Algemeen
Het CUOS opereert conform CUOS-Reglement en dit voorlopige besluit is een navolging
van de taak van de toetsing van organisaties die in aanmerking willen komen voor
activiteitensubsidie en/of huisvesting van de universiteit aan de in artikel 8 van het
CUOS-Reglement genoemde voorwaarden (Art 2 lid 1 sub d). Hierbij worden ook de
richtlijnen voor het aanvragen van activiteitensubsidie en huisvesting in acht genomen.
Elke organisatie ontvangt na publicatie van dit document een brief met daarin het
definitief besluit. Conform het CUOS-Reglement (Art 9 lid 5), geeft het CUOS de
betrokkene de gelegenheid kennis te nemen van het voorgenomen besluit en de
mogelijkheid om binnen 10 werkdagen zijn zienswijze kenbaar te maken. Indien
betrokkene binnen deze termijn geen zienswijze kenbaar maakt, dan wordt dit
voorlopige besluit definitief. Indien betrokkene binnen deze termijn een zienswijze
kenbaar maakt, dan neemt het CUOS zo spoedig mogelijk daarna een definitief besluit
en ontvangt de organisatie een nieuwe brief.
Alle organisaties waarvan het CUOS vermoedt of heeft vernomen dat zij wellicht een
aanvraag in willen gaan dienen voor activiteitensubsidie en/of huisvesting zijn benaderd
aan het begin van dit academisch jaar. Een korte tijd voor de deadline van 1 februari is
nog een herinneringsmail naar al deze organisaties gegaan.
Deadline
Organisaties kunnen een aanvraag voor opname indienen vóór 1 februari. In de eerste
paar weken na de deadline worden aanvullende stukken nog verzameld. Het CUOS
hanteert een harde deadline, maar heeft ook oog voor omstandigheden per organisaties.
Dit jaar zijn alle aanvragen in behandeling genomen.
Beoordeling
Aanvragen zijn getoetst aan de voorwaarden zoals genoemd in het CUOS-Reglement
artikel 8, de Richtlijnen voor het aanvragen van activiteitensubsidie en huisvesting
(CUOS-Richtlijnen) en de Cluster en Kwaliteitsbepalingen. Het dient benadrukt te
worden dat het CUOS de organisaties toetst op de aangeleverde en eventueel
nagevraagde informatie en er kan geen oordeel worden gevormd op basis van niet
aangeleverde stukken.
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Overzicht Activiteitensubsidie en Huisvesting
Hieronder is een overzicht te vinden van de aangevraagde en toegekende
Activiteitensubsidie en Huisvesting.
2.1

Activiteitensubsidie

ACLO
ESN
KEI
Usva
AEGEE
Enactus
Groninger
Studentenkrant
Lijst Calimero
SIB
SKLO
SOG
TEIMUN
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2020
2019
Toegekend Aangevraagd Toegekend Aangevraagd
€50.000
€50.000
€30.000
€30.000
€30.000
€30.000
€92.000
€92.000
€3.035
€4.000
€3.000
€4.000
€800
€800
€800
€1.000
€1.000
€2.000
€1.000
€1.000
€300
€11.500
€24.298
€2.000
€5.000

€300
€11.500
€29.993,18
€3.000
€6.000

€600
€9.750
€29.656,16
€1.750
€6.000

€600
€10.750
€33.806,16
€3.000
€6.000

Definitief Besluit Activiteitensubsidie & Huisvesting 2020
3. Overzicht Activiteitensubsidie

Onderstaande tabel vormt een overzicht van het bedrag per organisatie in dit definitieve
besluit. Vanaf hoofdstuk 5 is een uitgebreide argumentatie per organisatie te vinden, zie
ook de inhoudsopgave.
Het CUOS merkt op dat:
- De studentenvoorzieningen, voorzien van een asterisk, geen aanvraag hoeven te
doen want hun activiteitensubsidie is vastgelegd en behoeft geen argumentatie.
- Deze subsidie niet tot doel heeft verliezen te compenseren of eigen vermogens te
vergroten en ook de financiële situatie van organisaties meeweegt.
- De bedragen zullen na definitieve toekenning worden uitgekeerd. Aangezien
activiteitensubsidie aangevraagd kon worden voor de kalenderjaren 2019 of 2020
of de academische jaren 2019-2020 of 2020-2021, kan dit bedrag dus voor één
van die vier jaren zijn toegekend. Dit stuk spreekt echter altijd over toekenning
voor 2020, vanwege het boekjaar van de RUG wat loopt van 1 januari tot en met
31 december.

4. Overzicht Huisvesting

Organisatie
Het CUOS heeft alle aanvragen tot huisvesting beoordeeld aan de hand van de CUOS
Richtlijnen met in het bijzonder het Rekenmodel Huisvesting. Alle organisaties die
afgelopen jaar door het CUOS in huisvesting zijn voorzien, hebben ook dit jaar een
aanvraag voor huisvesting gedaan. Ook dit jaar is gekeken naar de noodzaak voor
eventuele huisvesting. Aan de hand van aangeleverde informatie is een weloverwogen
oordeel gevormd.
In tabel 1 is de verdeling van de organisaties over de twee locaties weergegeven. In tabel
2 staat de geadviseerde verdelingen van huisvesting voor komend collegejaar. In de tabel
staat locatie, ruimtenummer en het aantal toebedeeld werkplekken. Na de tweede tabel
vindt u de toelichtingen voor de organisaties die geen activiteiten subsidie hebben
aangevraagd. De andere besluiten zijn bij het besluit tot activiteitensubsidie gevoegd.
Tabel 2: Verdeling organisaties over de twee locaties
Pelsterstraat
AEGEE-Groningen
SIB-Groningen
Stichting A.I.E.S.E.C. Groningen
Stichting ESN Groningen
Stichting KEI
Stichting TEIMUN
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Muurstraat
Groninger Studentenbond
Lijst Calimero
Stichting Groninger Studentenkrant
Stichting Integrand Groningen
Studenten Organisatie Groningen
De Vrije student Groningen
Democratische Academie Groningen
Stichting Enactus Groningen
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Indien het voor een organisatie door haar aard en omvang noodzakelijk is om gedurende
een vooraf bepaalde periode meer werkruimte tot haar beschikking te hebben zal er in
goed overleg worden geschoven met werkruimtes. Het CUOS zal de gesprekken leiden
en een besluit nemen.
Het CUOS heeft afgelopen jaar gemerkt dat het gebruik van flexruimtes handig kan zijn
en eer aan doet aan de ruimtebehoefte van organisaties. Deze overweging heeft het CUOS
ook in dit besluit meegenomen.
Tabel 2: besluit huisvesting 2019-2020.

Aantal
Ruimte
werkplekken
2020-2021
Muurstraat
Stichting Integrand
Groningen
Lijst Calimero
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Opmerkingen Aantal
Ruimte
werkplekken
2019-2020

3

0028

3

0028

3

3

0013

5

0029, 0028

4

0013,
0012
0029,
0028
0030

3,5

0017, 0018

Studenten Organisatie
Groningen
Groninger
Studentenbond
Stichting Groninger
Studentenkrant

5

2

0016

Stichting Enactus
Groningen

2

0016

Democratische Academie
De Vrije Student
Groningen
Pelsterstraat
AEGEE-Groningen

1
1

0022
0017

4

SIB-Groningen

7

AIESEC
TEIMUN
KEI

5
3
8

ESN

7

0202,
0203
0302,
0303,
0306
0206
0102
0110,
0002
0002,
0010,
0012

Is
gedeelde 2
flexruimte met
Enactus
Is
gedeelde 2
flexruimte met
Enactus
1
1

0016
0016
0022
0012

4

0202, 0203

7

0303, 0302.
0306

5
3
8

0206
0102
0110, 002

7

0002, 0010,
0012
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5. Individuele besluiten
5.1

AEGEE-Groningen
Organisatie
De organisatie Association des Etats Généraux des Étudiants de l’Europe - Groningen
(AEGEE-Groningen):
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar €3000 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€4000;
- vraagt voor dit jaar €4000 aan;
- heeft beschikking over werkplekken in de kamers 4321.0202 en 4321.0203 aan
de Pelsterstraat 23;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel aanvankelijke de ledenlijst
niet conform formulier L was ingeleverd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat AEGEE-Groningen:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o De post ‘bestuursactiviteiten’ was eerst onduidelijk. Na overleg met de
organisatie is dit opgehelderd. CUOS verzoekt voor volgend jaar deze post
beter uit te lichten.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €3035 aan AEGEE-Groningen voor 2020. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de Europacommissie, activiteitencommissie,
bestuurslezingen, Local Training Courses, het Europees Evenement en de Summer
University.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat AEGEE:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;

Het CUOS heeft besloten AEGEE voor 2020 een ruimte toe te kennen aan de
Pelsterstraat. Het bestuur kent een aanzienlijke bestuurslast van meer dan 40 uren per
week. Ook commissies kennen een werklast. Voor de werkzaamheden van het bestuur
is een werkplek noodzakelijk gelet op coördinatie van de werkzaamheden.
AEGEE is een organisatie die niet de eigen middelen heeft tot aanschaf van een eigen
pand en ook maakt zij geen aanspraak op gefaciliteerde ruimte vanuit een der
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faculteiten. Echter, zo blijkt uit het activiteitenoverzicht, verzorgt AEGEE inhoudelijk
activiteiten voor studenten in Groningen. Met de activiteiten helpt AEGEE aan het
bijdragen van een positief imago van de universiteit en de stad. AEGEE geeft blijk van
continuïteit in haar activiteiten en bestaan.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 4 werkplekken in de kamers 4321.0202 en
4321.0203 aan AEGEE-Groningen voor 2020.
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5.2

AIESEC
Organisatie
De organisatie Stichting A.I.E.S.E.C.-Groningen (AIESEC):
- heeft beschikking over de werkplekken in kamer 4321.0206 aan de Pelsterstraat
23;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk formulier B en het KVK
uittreksel niet goed waren meegeleverd.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat AIESEC:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;
De ruimtes die AIESEC van het CUOS heeft toegewezen gekregen zijn het afgelopen jaar
veel gebruikt. Niet alleen het fulltime bestuur, maar ook de parttime bestuurders maken
intensief gebruik van de toegewezen ruimte. AIESEC maakt geen aanspraak op ruimte
vanuit een faculteit en heeft ook niet de middelen om zelf in ruimte te voorzien.
Mede gelet op het internationale aspect van AIESEC draagt de organisatie bij aan een
positieve uitstraling van de universiteit en van Groningen als stad.
Gelet op het intensieve gebruik, de noodzaak van ruimte en het ontbreken van andere
mogelijkheden om te voorzien in deze ruimte heeft het CUOS besloten AIESEC dezelfde
ruimte toe te wijzen als vorig jaar.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 5 werkplekken in kamer 4321.0206 aan AIESEC
voor 2020.
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5.3

Enactus
Organisatie
De organisatie Stichting Enactus Groningen:
- valt binnen het cluster Loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie;
- heeft vorig jaar geen Activiteitensubsidie aangevraagd;
- vraagt voor dit jaar €800 aan;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een toelichting op de
financiële stukken en activiteitenoverzichten ontbraken.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Enactus:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €800 aan Enactus voor 2020. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de workshops en het symposium.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat Enactus:
- WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot gedeeltelijke toekenning van 2 werkplekken in de ruimte
1117.0016 aan Enactus voor 2020. De ruimte wordt gedeeld met de Studentenkrant.
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5.4

Groninger Studentenkrant
Organisatie
De organisatie Stichting Groninger Studentenkrant:
- valt binnen het cluster Opinievorming;
- heeft vorig jaar €1000 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€1000;
- vraagt voor dit jaar €2000 aan;
- heeft beschikking over de werkplekken in kamer 1117.0016 aan de Muurstraat 16;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig, maar in eerste instantie niet volledig verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €1000 aan Groninger Studentenkrant voor 2020.
Het CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van het drukken van de krant en webhosting.
Het CUOS ziet geen noodzaak tot het verhogen van het subsidie bedrag ten opzichte van
het voorgaande jaar, daar geen grote veranderingen optreden en het bedrag vorig jaar
voldoende was.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat Studentenkrant:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;

Het CUOS is van mening dat ruimte wel nodig is voor de uitvoer van de activiteiten. Zelf
kan de SK hier niet in voorzien en ook vanuit een faculteit maken zij geen aanspraak op
ruimte. Het CUOS besluit tot toekenning van €800 aan Enactus voor 2020. Het CUOS
kent dit bedrag toe ten behoeve van de workshops en het symposium.
Hoewel ruimte nodig is, is deze ruimte niet elke dag van de week nodig. Het CUOS
heeft daarom besloten wederom een flexplek toe te kennen aan de SK waarvan 3 dagen
in de week gebruik kan worden gemaakt. De ruimte wordt gedeeld met Enactus.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 2 werkplekken in kamer 1117.0016 aan de
Stichting Groninger Studentenkrant voor 2020. De ruimte wordt gedeeld met Enactus.
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5.5

GSb
Organisatie
De organisatie Vereniging Groninger Studenten (GSb):
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft beschikking over werkplekken in de kamers 1117.0017 en 1117.0018 aan de
Muurstraat 16;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat de GSb:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;

De GSb is een onafhankelijke organisatie, via een faculteit kunnen zij geen ruimte
toebedeeld krijgen. Ook zijn zij niet zelf in staat in ruimte te voorzien. Het bestuur en
de commissies hebben echter wel ruimte nodig om hun activiteiten voor te bereiden en
uit te voeren. De GSb draagt bij aan een positief imago van de universiteit en de stad.
De (extra) huisvesting die GSb heeft ontvangen vanuit het CUOS is het afgelopen jaar
veel en op goede wijze gebruikt. Vanwege de verhuizing naar de Muurstraat is de
ruimte die als gedeelde plek is toegewezen in de praktijk geheel door de GSb gebruikt.
Omdat de ruimte aan de Muurstraat dit toelaat en de GSb tezamen met het steunpunt
bemiddelingskosten de ruimte het afgelopen jaar veel heeft gebruikt, heeft het CUOS
vorig jaar besloten de ruimtes in zijn geheel toe te kennen aan de GSb. In overleg met
de GSb en Lijst Calimero zal nu een nieuwe verhuizing plaatsvinden.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 4 werkplekken in de kamer 1117.0030 aan de GSb
voor 2020.
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5.6

Integrand
Organisatie
De organisatie Stichting Integrand Groningen:
- heeft beschikking over de werkplekken in kamer 1117.0019 aan de Muurstraat 16;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat Integrand:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;
Integrand maakt geen aanspraak op ruimte vanuit een faculteit en beschikt zelf niet over
de middelen om in een ruimte te voorzien. Ze behartigt de belangen van veel studenten
in Groningen door een schakel te vormen tussen studenten en organisaties bij stages.
Hiermee draagt Integrand bij aan een positieve uitstraling van de universiteit en
Groningen als stad. De bestuurslast van Integrand is aanzienlijk, dit blijkt ook uit het feit
dat de ruimte die Integrand momenteel heeft toegewezen gekregen vanuit het CUOS veel
en goed wordt gebruikt.
Het CUOS heeft op basis van deze gegevens besloten hetzelfde aantal werkplekken toe te
kennen als voorgaande jaar en hier dan ook geen verandering in te brengen.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 3 werkplekken in kamer 1117.0019 aan Integrand
voor 2020.
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5.7

Lijst Calimero
Organisatie
De organisatie Lijst Calimero:
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft vorig jaar €600,- activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€600,-;
- vraagt voor dit jaar €300,- aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Lijst Calimero:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o De financiële stukken zijn helder en overzichtelijk. Ook heeft de
organisatie actief meegedacht en zoveel mogelijk de kosten weten te
drukken door een deel van de zaalhuur gratis te regelen.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €300,- aan Lijst Calimero voor 2020. Het CUOS
kent dit bedrag toe ten behoeve van het themacollege en de denktanks.
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5.8

SIB-Groningen
Organisatie
De organisatie Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen – Groningen:
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar €9.750 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€10.750;
- vraagt voor dit jaar €11.500 aan;
- heeft beschikking over werkplekken in de kamers 4321.0302, 4321.0303 en
4321.0306 aan de Pelsterstraat 23;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SIB-Groningen:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o Het financiële beleid is erg helder en de stukken zijn van hoge kwaliteit.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond
o Opvallend is het relatief grote eigen vermogen (29% van de totale
begroting).
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €11.500 aan SIB-Groningen voor 2020. Het CUOS
kent dit bedrag toe ten behoeve van hun lezingen, symposia en buitenlandse reizen. Het
aantal activiteiten is nauwelijks gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar. Verder
blijkt financiële noodzaak uit de aangeleverde stukken. Voorgaande rechtvaardigt de
toekenning van het gehele bedrag. Echter, omdat het eigen vermogen van SIB-Groningen
elk jaar stijgt, in ogenschouw genomen de reserveringen ten behoeve van toekomstige
lustrumactiviteiten, verzoekt het CUOS de organisatie met klem de omvang van het eigen
vermogen te verkleinen. Niet-honorering kan in de toekomst gevolgen hebben voor de
hoogte van de toekenning van het aangevraagde subsidiebedrag.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat SIB:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;

De bestuursleden van de organisatie hebben een aanzienlijke bestuurslast waarvoor
huisvesting noodzakelijk is. Zij maken veel gebruik van de werkplekken die zij in de
voorgaande jaren toegekend hebben gekregen. De organisatie maakt geen aanspraak op
ruimte vanuit een faculteit en heeft zelf niet de middelen om in de ruimte te voorzien.
SIB-Groningen organiseert vooral voor internationale studenten activiteiten waardoor
de organisatie de internationale student bindt aan de stad en de universiteit. Dit draagt
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bij aan het positieve imago van de RUG. De activiteiten en het bestaan van de
organisatie getuigen van continuïteit. Het CUOS heeft daarom besloten om het
huisvestingsbesluit van voorgaande jaren in stand te houden.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 7 werkplekken in de kamers 4321.0302,
4321.0303 en 4321.0306 aan SIB-Groningen voor 2020.
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5.9

SOG
Organisatie
De organisatie Studenten Organisatie Groningen:
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft vorig jaar €1750 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€3000;
- vraagt voor dit jaar €3000 aan;
- heeft beschikking over werkplekken in de kamers 1117.0028 en 1117.0029 aan de
Muurstraat 16;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, alhoewel aanvankelijk de begroting ontbrak.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SOG:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET een helder en consistent financieel beleid voert;
o De stukken waren niet goed inzichtelijk. Dit jaar wordt er nog subsidie
toegekend, onder de voorwaarde dat de financiële stukken volgend jaar
helder en goed inzichtelijk zijn.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €2000 aan Studenten Organisatie Groningen voor
2020. Het CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van lezingen en inhoudelijke
activiteiten. Het CUOS is van mening dat de post ‘Nieuwsbladen’ niet gesubsidieerd hoeft
te worden. Het CUOS kent de subsidie toe onder de voorwaarde dat de kwaliteit van
financiële verslaglegging in het komende jaar verbetert.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat SOG:
- WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;
De SOG heeft naast een ruimte voor de fractie ook twee ruimtes voor het bestuur. Dit
bestuur organiseert activiteiten voor haar leden die kunnen bestaan uit alle studenten
van de RUG.
Het bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken van de organisatie en ziet toe op
commissies en bestuurswerk. Vanuit de RUG maakt zij geen aanspraak op ruimte
vanuit een faculteit en ook heeft zij geen eigen middelen om een ruimte aan te schaffen.
Gezien de positieve uitstraling waar de SOG aan bestaat er voor hen een noodzaak om
huisvesting te ontvangen vanuit de RUG. Aangezien de ruimte aan de Muurstraat het
toelaat, hoeven de ruimtes niet langer gedeeld te worden met een andere partij.
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Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 5 werkplekken in de kamers 1117.0028 en
1117.0029 aan de SOG voor 2020. Aangezien de ruimte aan de Muurstraat het toelaat,
hoeven de ruimtes niet langer gedeeld te worden met een andere partij.
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5.10

SKLO
Organisatie
De organisatie SKLO:
- valt binnen het cluster Levensbeschouwing;
- heeft vorig jaar €29,656.16,- activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€33.806,16,-;
- vraagt voor dit jaar €29,993.18,- aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SKLO:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €24,298.00,- aan SKLO voor 2020. Het bedrag is
lager dan het aangevraagde bedrag omdat het CUOS twijfels heeft bij de hoge kosten voor
sommige posten zoals huur en sprekers en vind dat er in sommige gevallen meer eigen
bijdragen geleverd moeten worden. Daarnaast is er vorig jaar substantieel minder geld
uitgegeven dan aangevraagd.
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5.11

Student Consultancy Group
Organisatie
De organisatie Stichting Student Consultancy Group:
- ontvangt op dit moment geen huisvesting van het CUOS;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig, en volledig verstuurd.
Besluit
Het CUOS heeft besloten om de aanvraag tot huisvesting van de Student Consultancy
Group af te wijzen. Het CUOS is niet van mening dat de kantoorruimte voldoende
effectief gebruikt zal worden ten behoeve van RuG-studenten. De SCG zet projecten op
voor een kleine groep bedrijven, waar het aantal studenten dat er aan gekoppeld wordt
eveneens klein is. Dit maakt dat het CUOS van mening is dat de reikwijdte van SCG te
beperkt is om te leiden tot noodzaak voor huisvesting. Het CUOS biedt wel de ruimte aan
om boekhouding en/of andere documentatie op te slaan in het archief aan de Muurstraat
(1117).
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5.12

TEIMUN
Organisatie
De organisatie Stichting TEIMUN (The European International Model United Nations):
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar €6000 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€6000;
- vraagt voor dit jaar €6000 aan;
- heeft beschikking over de werkplekken in kamer 4321.0102 aan de Pelsterstraat
23;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Stichting TEIMUN:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
o Hoewel TEIMUN op het eerste gezicht een substantieel eigen vermogen
heeft, heeft de organisatie voldoende kunnen aantonen dat zij dit bedrag
nodig heeft voor haar normale werkzaamheden.
o Stichting TEIMUN vraagt hetzelfde bedrag aan als vorig jaar. Gezien de
grote stijging van het eigen vermogen afgelopen jaren, acht het CUOS niet
nodig om het volledige aangevraagde bedrag toe te kennen.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €5000 aan Stichting TEIMUN voor 2020. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de organisatie van GrunnMUN en TEIMUN.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat TEIMUN:
- WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;
TEIMUN organiseert niet veel activiteiten, maar wel grote. De bestuurslast die hieruit
voortvloeit is dan ook aanzienlijk. Er is sprake van noodzaak van een werkruimte van
waaruit de activiteiten kunnen worden georganiseerd. TEIMUN maakt geen aanspraak
op ruimte via een faculteit en heeft zelf geen mogelijkheden tot aanschaffen van een
ruimte. Daarnaast draagt TEIMUN bij aan een positieve uitstraling van de universiteit.
De ruimte die TEIMUN momenteel ontvangt via het CUOS wordt goed gebruikt.
Het CUOS heeft daarom besloten om TEIMUN dezelfde ruimte als voorgaande jaren
toe te wijzen voor hun bestuurswerkzaamheden.
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Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 3 werkplekken in kamer 4321.0102 aan Stichting
TEIMUN voor 2020.
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