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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties
(CUOS) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor het collegejaar 2016/2017. Dit
jaarplan van het CUOS is bedoeld om inzicht te geven in de taken die het CUOS dit
collegejaar zal uitvoeren en haar beleid. Tevens worden de onderwerpen weergegeven die
dit jaar in het bijzonder aandacht verkrijgen.
Groningen als studentenstad onderscheidt zich door de enorme diversiteit aan
studentbesturen en haar rijke studentencultuur. Het CUOS is van mening dat dit een
belangrijke factor is in de positie van Groningen als studentenstad. Naast gezelligheids-,
studie- en sportverenigingen kunnen studenten zich ontplooien binnen talrijke verenigingen
en organisaties op het gebied van cultuur, loopbaanoriëntatie, belangenbehartiging en
levensbeschouwing. Het CUOS past goed in de cultuur van studentbesturen en de sterk
ontwikkelde medezeggenschapspositie van studenten binnen de RUG.
Naast het uitvoeren van zijn reguliere taken, zal het CUOS zich dit jaar ook specifiek op
een aantal punten gaan richten:
•
•
•
•
•
•

Herijking van de studieverenigingen;
De zichtbaarheid van het CUOS en de communicatie met de diverse
studentenorganisaties;
Het verduidelijken en vereenvoudigen van aanvragen;
Het faciliteren en stimuleren van internationalisering van studentenorganisaties, in
het bijzonder studieverenigingen;
Een voorstel indienen voor wijzigingen in de Regeling Financiële Ondersteuning van
de toetsingskaders voor studieverenigingen;
Studentenorganisaties ondersteunen bij het doorvoeren van organisatorische
veranderingen.

Het CUOS onderschrijft de opvatting van het College van Bestuur dat academische
ontwikkeling meer is dan studeren alleen. De ondersteuning die het College de organisaties
en de studenten biedt is zeer waardevol en wordt gewaardeerd. Het CUOS is zich er van
bewust dat voor het bereiken van de bovenstaande speerpunten, er veel werk verzet zal
moeten worden. Naar mate het academisch jaar vordert, zullen er ongetwijfeld nieuwe
aandachtspunten opkomen die niet behandeld worden in dit jaarplan. Het CUOS streeft er
met goed vertrouwen naar deze punten en de ondersteuning optimaal te verwezenlijken en
haar taken zo goed mogelijk te volbrengen.

Het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties 2016-2017,
Anouar Ibn el Kadi
Jesse Kuindersma
Saina Abeshzadeh
Tessa Lukkien
Ferran Meijering

(voorzitter)
(secretaris)
(portefeuillehouder financiën)
(portefeuillehouder huisvesting)
(PR & communicatie)
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2. De taken van het CUOS
Het CUOS bestuur bestaat volledig uit studenten van de RUG. Hierdoor wordt aan studenten
de gelegenheid geboden tot een grote mate van zelfbestuur. Bovendien wordt daardoor het
College van Bestuur ontlast. En voor studentbestuurders betekent het een lage drempel bij
verzoeken en aanvragen om ondersteuning door de universiteit.
De taken van het CUOS zijn beschreven in artikel 2 van het ‘CUOS-Reglement’. Het CUOS
heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van bepaalde taken gemandateerd gekregen van het
College van Bestuur. Het College blijft, zoals altijd het geval is bij mandaatverlening, het
uiteindelijk verantwoordelijke orgaan. In relatie tot het College van Bestuur heeft het CUOS
de volgende taken:
● adviseren over een door het College vast te stellen meerjarenvisie en richtlijnen
(art.2a);
● adviseren aan het College over het door de universiteit te voeren beleid ten aanzien
van de studentenvoorzieningen en de studentenorganisaties (art. 2f);
● adviseren aan het College over de opname en herijking van de studentenorganisaties
in
de
Regeling
Financiële
ondersteuning
voor
studentleden
van
medezeggenschaps/bestuursorganen, bestuurders van studentenorganisaties en
topsporters RUG 2016-2017 (art. 2g);
● verantwoording afleggen aan het College, waartoe het alle gevraagde inlichtingen
verstrekt alsmede een jaarverslag (art. 3.1).
Verdere taken van het CUOS zijn:
● besluiten nemen die betrekking hebben op een specifieke organisatie en een
specifieke faciliteit. Voorbeeld hiervan is het toekennen van activiteitensubsidies en
huisvesting (art. 2c);
● het beheer voeren over de beschikbaar gestelde huisvesting voor organisaties (art.
2h);
● organisatie van het CUOS-koepeloverleg;
● besluiten nemen over het toekennen van subsidie aan organisaties op basis van de
‘CUOS-Regeling International Grants’;
● als toehoorder plaatsnemen in de AB-vergadering of de vergadering van soortgelijke
organen van de studentvoorzieningen.
Om deze werkzaamheden uit te voeren stelt het CUOS jaarlijks beleidsvoornemens vast en
stelt het richtlijnen op met betrekking tot de toebedeelde taken (art. 2b). Al deze taken
worden vervuld binnen de door het College bepaalde kaders: het instellingsplan en de gelden,
materiële ondersteuning en ruimten die ter beschikking worden gesteld. Bovendien vindt
tenminste één keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats tussen het College en het CUOS
over het gevoerde beleid en de uitvoering van de taken (art. 3.2).
Beleidsvrijheid
Het document ‘Kader toekomstige ondersteuning studentenorganisaties’, het ‘CUOSreglement’ en de ‘Richtlijnen CUOS’ zijn richtinggevend voor het CUOS in de afweging ten
aanzien van de toekenning van de beschikbare middelen. Binnen deze kaders van de
mandaatverlening heeft het CUOS de verantwoordelijkheid om de regelingen zo goed
mogelijk te interpreteren en toe te passen. De besluiten van voorgaande jaren geven tevens
richting aan de besluitvorming.
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3. Jaarindeling
September – oktober 2016
In deze eerste twee maanden heeft het CUOS kennismakingsgesprekken gevoerd met alle
door het CUOS ondersteunde organisaties, de studentenfracties in de Universiteitsraad en
andere voor hem belangrijke organisaties. Tijdens deze kennismakingsgesprekken heeft het
CUOS de organisaties geïnformeerd over de activiteitensubsidie, de FOS 2016/2017-regeling
en de deadlines voor de herijking. Tevens heeft het CUOS op 6 oktober een
informatiebijeenkomst georganiseerd waar alle studieverenigingen informatie hebben
gekregen over de procedure omtrent herijking in het kader van de Regeling Financiële
Ondersteuning. De besturen die hierbij niet aanwezig konden zijn, zijn apart geïnformeerd op
een individuele bijeenkomst. De PowerPoint slides zijn doorgestuurd naar alle aanwezige en
niet-aanwezige besturen. Daarnaast heeft het CUOS zich bezig gehouden met het opstellen
van het jaarplan en de speerpunten die het komende jaar een belangrijke rol gaan spelen.
Ook hebben wij in samenspraak met de studentassessor een gesprek gevoerd met Bragi en
Mira gezamenlijk, om afspraken te maken over de aanstaande fusie tussen dezen.
November 2016 – januari 2017
Studentenorganisaties die dit jaar in het kader van de ‘Regeling Financiële Ondersteuning’’
herijkt zullen worden, dienen uiterlijk op 15 november 2016 hiervoor een aanvraag in te
leveren. Dit geldt ook voor organisaties die voor de eerste keer opgenomen willen worden in
de regeling en organisaties die in het kader van het besluit van voorjaar 2016 één jaar zijn
opgenomen in de Regeling Financiële Ondersteuning en stukken opnieuw dienen in te
leveren. Net als afgelopen jaar zal de aanvraag digitaal worden aangeleverd. Na 15 november
2016 zal het CUOS zich bezig houden met het toetsen van deze organisaties en hun aanvragen
aan de hand van de criteria in de ‘Regeling Financiële Ondersteuning 2016-2017’ en adviseert
het vervolgens het College van Bestuur. Verder zal in december de Brede Vergadering
plaatsvinden waarin het CUOS dit jaarplan en het jaarverslag 2015-2016 zal voorleggen aan
de ondersteunde organisaties. De Brede Vergadering dient ook als moment om andere
relevante dingen te bespreken met de studentenorganisaties, zoals de huisvesting die het
CUOS verstrekt en andere ontwikkelingen. Ook gaan wij actief meedoen aan de overleggen
tussen Bragi en Mira.
Februari – april 2017
Deze periode staat in het teken van het ontwerpen van een nieuw herijkingsmodel voor de
toetsing van de studieverenigingen. Wij gaan hierover in overleg met verschillende
organisaties en hopen met een passend, solide model te komen ter vervanging van het
huidige. Duurzaamheid en duidelijkheid van het herijkingsmodel staan hierbij hoog in het
vaandel. Naast een wijziging van het herijkingsmodel voor studieverenigingen, zullen er in
samenspraak met AJBZ, de opties worden verkend om de Regeling Financiële Ondersteuning
fraudebestendig te maken.
Algemene studentenorganisaties die in aanmerking willen komen voor activiteitensubsidie
en/of huisvesting, kunnen hiervoor een aanvraag indienen tot 1 februari 2017, 12.00 uur. In
deze periode zal het CUOS aan de hand van de daartoe relevante regelingen, een besluit
nemen over de toekenning en de hoogte van deze middelen. De activiteitensubsidies zijn een
steun in de rug voor verschillende organisaties en zijn bedoeld als een aanmoediging om
activiteiten op te zetten zodat organisaties zich zo goed mogelijk kunnen profileren naar
buiten toe. Het huisvestingsbesluit dat het CUOS neemt zal de basis vormen voor indeling en
verdeling van de beschikbare ruimte in panden aan de Pelsterstraat en de Oude Kijk in ’t
Jatstraat. Tevens worden in deze periode de aanvragen voor campagnesubsidie behandeld.
De deadline hiervoor valt samen met de sluiting van de kandidaatstelling voor de
Universiteitsraad.
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Mei – augustus 2017
Het CUOS start in deze periode met de werving voor een opvolgend bestuur en zullen de
nieuwe bestuursleden ingewerkt worden. Daarnaast houdt het CUOS zich bezig met het
voorbereiden en organiseren van een Brede vergadering en evaluatie van haar beleid. In juli
vindt tevens het Bestuurlijk Overleg tussen het CUOS en het College van Bestuur plaats.

4. Werkwijze
De wijze waarop het CUOS zijn taken uitoefent is als volgt. Het CUOS streeft ernaar om,
naast het contact met de organisaties die gefaciliteerd worden door het CUOS, goed contact
te onderhouden met het College van Bestuur, de afdeling Onderwijs en Studenten, de
deelnemers aan het CUOS-koepeloverleg, de studentenfracties in de Universiteitsraad en de
Stichting Studenten Activiteiten (SSA) van de HG.
Het CUOS houdt wekelijks een werkoverleg, waarbij diverse zaken als subsidieaanvragen,
vraagstukken omtrent de ‘Regeling Financiële Ondersteuning’ en zaken met betrekking tot de
subsidies en de huisvesting aan de orde komen. Regelmatig vindt een Besluitvormende
Vergadering plaats, waarin de uiteindelijke besluiten worden genomen. Deze vergaderingen
zijn openbaar en derhalve voor alle belangstellenden toegankelijk. De data staan vermeld op
de website van het CUOS en ook de agenda’s en de genomen besluiten van deze
vergaderingen worden hierop gepubliceerd. Tenminste één keer per jaar wordt in een
Bestuurlijk Overleg met het College van Bestuur vergaderd.
Vervolgens is er voor de organisaties die het CUOS faciliteert tweemaal per jaar de zogeheten
Brede Vergadering. In deze vergaderingen worden algemene zaken als subsidierichtlijnen,
beleidsplannen, de CUOS-begroting, jaarplannen en jaarverslagen besproken. In het najaar
worden met alle organisaties die het CUOS faciliteert kennismakingsgesprekken gevoerd.
Hiernaast is het voor alle organisaties altijd mogelijk om een gesprek aan te vragen.
Verder vindt sinds drie jaar maandelijks het CUOS-koepeloverleg plaats waarbij het CUOS
samen met verschillende partijen vergadert over tal van zaken die van belang zijn voor de
Groningse studentengemeenschap op dat moment. In hoofdstuk tien van dit jaarplan staat
meer informatie over het CUOS-koepeloverleg.
Het CUOS neemt zijn besluiten op grond van de volgende regelingen zoals die aan het begin
van haar zittingsjaar bestonden:
• CUOS-Reglement
• Richtlijnen CUOS
• Kaderstuk toekomstige ondersteuning studentenorganisaties
• -Regeling Financiële ondersteuning voor studentleden van medezeggenschaps/
studentenorganen, bestuurders van studentenorganisaties en topsporters RUG 20162017
• CUOS-Regeling International Grants (FOS-regeling)
• Huisregels Pelsterstraat en Oude Kijk In ’t Jatstraat
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5. Informatievoorziening
Het CUOS bepaalt zijn koers in nauwe samenspraak met alle direct betrokken partijen. De
aard van deze contacten is zowel formeel als informeel. Het CUOS streeft ernaar om goede
contacten te onderhouden met zowel de door het CUOS ondersteunde organisaties als alle
organisaties die op één of andere manier betrokken zijn bij de huidige en toekomstige
regelingen.
Kennismakingsgesprekken
Om bovenstaande reden houdt het CUOS kennismakingsgesprekken met de ondersteunde
organisaties. Deze gesprekken heeft het CUOS in september gehouden. Tijdens deze
gesprekken is toegelicht wat de huidige taken van het CUOS zijn en wat de deadlines zijn voor
het inleveren van de verschillende aanvragen. En uiteraard om eventuele vragen van de
organisaties te beantwoorden. De kennismakingsgesprekken hebben zo vroeg mogelijk in het
collegejaar plaatsgevonden. Sommige organisaties hebben een afwijkend begin van hun
bestuursjaar, de nieuwe besturen van deze organisaties zullen gedurende het collegejaar
tevens uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.
Informatiebijeenkomsten
Gedurende het jaar organiseert het CUOS informatiebijeenkomsten aangaande aspecten die
voor een groot aantal organisaties van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
- Informatiebijeenkomst herijking studieverenigingen;
- Informatiebijeenkomst herijking cultuur en overige organisaties (einde studiejaar).
Bereikbaarheid en (telefonische) spreekuren
Aangezien het CUOS geen fulltime bestuur is, is het orgaan niet altijd telefonisch te bereiken.
Om organisaties toch zo goed en vaak mogelijk te woord te staan heeft het CUOS voor de
herijking twee (telefonische) spreekuren ingelast. Tijdens dit spreekuur kunnen organisaties
zowel bellen als langskomen op de CUOS kamer. Het CUOS zal voor de deadline van de
activiteitensubsidie nogmaals meerdere (telefonische) spreekuren inlassen. Ingaande dit jaar
hebben de bestuursleden van het CUOS elk een individueel visitekaartje (Engels en
Nederlands) om de zichtbaarheid te vergroten. Tevens zal er zorg voor worden gedragen dat
e-mails snel en accuraat beantwoord worden.
Website
De website is een vaak geraadpleegde bron voor de regelingen. Het is daarom zaak dat deze
altijd juiste en actuele informatie bevat. Via de CUOS website wordt gecommuniceerd aan de
doelgroep wat het CUOS doet, wat de openbare vergaderdata zijn en met welke vragen men
bij het CUOS terecht kan. Momenteel bevindt de CUOS website zich ten dele op het ‘My
University’ platform in een beschermde, alleen voor RUG-studenten en -personeel
toegankelijke omgeving. Dit geldt voor de specifieke informatie, zoals reglementen en
vergaderdata, waarvoor men eerst dient in te loggen. Daarnaast is algemene informatie
beschikbaar op de RUG website, zodat het CUOS ook zichtbaar is voor externe partijen.
Internationalisering website
Veel studentenorganisaties zijn bezig met internationalisatie. Hiermee gaat gepaard dat
steeds meer bestuursleden geen Nederlands kunnen. Het CUOS blijft daarom bezig de
website zowel in het Nederlands als in het Engels aan te bieden. Waar op de website iets niet
in het Engels niet beschikbaar is, zal dit verholpen worden.
Internationalisering CUOS
Het CUOS gaat dit jaar kijken of het op de middellange termijn wenselijk is of alles in het
Engels aangeleverd moet worden. Daarnaast worden dit jaar standaardbrieven van het CUOS
vertaald naar het Engels, zodat het ook inzichtelijk wordt voor besturen met Engelstalige
leden. Wij streven ernaar om internationale besturen en ‘internationals’ persoonlijk te helpen
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in het geval van het niet voorhanden zijn van informatie in het Engels. Ook zal er gekeken
worden naar geschikte opties om studentenorganisaties te ondersteunen in de
internationalisering van hun organisatie. De opties hiervoor worden nog verkend.
Verstandhouding met organisaties
Door een juiste en heldere informatieverstrekking hoopt het CUOS dat organisaties weten
wat ze kunnen verwachten en hoe het CUOS te werk gaat. Het CUOS zal zijn best doen
binnen alle gestelde termijnen en deadlines te werken. Het CUOS is zich terdege bewust dat
genomen besluiten organisaties soms teleur zullen stellen als gevolg van de afweging die
gemaakt moet worden bij de toetsing van de aanvraag. Echter, mag dit nooit tot gevolg
hebben dat de verstandhouding dusdanig verslechterd dat er niet meer op een goede manier
samengewerkt kan worden. In zulke situaties is een professionele opstelling van groot belang.
Zowel het CUOS als de organisaties werken in het belang van de studentengemeenschap en
deze insteek moet dan ook altijd vooropstaan.
CUOS en UFC
CUOS heeft gedurende de eerste maanden van het bestuursjaar gemerkt dat er veel
onduidelijkheid is omtrent het aanvragen van een bestuursbeurs. CUOS denkt dat deze
onduidelijkheid weggenomen kan worden door de website www.rug.nl/studievertraging aan
te passen. Op welke manier hier precies invulling aan gegeven moet worden is nog niet geheel
duidelijk. Op het eerste gezicht lijkt het gebruiksgemak niet optimaal. Om het UFC
uiteindelijk goed te kunnen adviseren, zal er klein onderzoek worden uitgevoerd onder
studenten en hun ervaringen met het aanvragen van een beurs. Op deze manier hoopt CUOS
uiteindelijk dat het in de toekomst eenvoudiger wordt om een beurs aan te vragen. Ook zal er
een spreadsheet ontworpen worden om het duidelijker te maken voor bestuurders, hoe een
beurs kan worden aangevraagd. Al reeds is gebleken dat het invullen van de (individuele)
aanvragen nog onduidelijkheden oproept.
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6. Begroting
Jaarlijks stelt het College aan het CUOS middelen ter beschikking voor de uitvoering van de
opgedragen taken. Daaropvolgend stelt het CUOS jaarlijks een begroting op. De posten op de
begroting zijn onder te verdelen in drie categorieën: algemeen, huisvesting en subsidies. Het
CUOS verdeelt naar eigen inzicht de beschikbare middelen over de verschillende posten. In
het Bestuurlijk Overleg met het College wordt over de toewijzing overlegd. Het CUOS zal
wederom streven naar de meest optimale verdeling van de beschikbare middelen. In
hoofdstuk 7 van dit jaarverslag is meer informatie te vinden over de subsidies die het CUOS
verstrekt. In bijlage 3 is de actualisatie van 2016 en de begroting voor 2017 te vinden.
Het CUOS faciliteert zijn gehuisveste organisaties met computer-, telefoon- en
printvoorzieningen. De kosten van de telefoons komen voor rekening van het CUOS. De
telefoonkosten worden niet doorberekend mits er geen excessieve bedragen ontstaan
vergeleken met voorgaande jaren. Jaarlijks wordt er €8.500,- afgeschreven op de computers
waar de organisaties aan de Pelsterstraat en Oude Kijk In ’t Jatstraat gebruik van maken. Het
CUOS zal, wanneer nodig, deze computers vervangen.
In het jaar 2015-2016 hebben de door het CUOS gehuisveste studentenorganisaties een
bijdrage van €750,- ontvangen voor zaalhuur. De reden hiervoor is dat de panden aan de
Pelsterstraat en Oude Kijk In ’t Jatstraat niet over een zaal beschikken die geschikt is voor
bijeenkomsten als algemene ledenvergaderingen. In de Begroting 2017 is hiervoor €8.500,begroot.
Jaarlijks wordt er in de CUOS-begroting €200,- gereserveerd ten behoeve van het volgende
lustrum.
De CUOS actualisatie van 2016 en de begroting van 2017 staan in bijlage 3 van dit jaarplan.
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7. Subsidies
Het CUOS verstrekt jaarlijks aan verschillende organisaties subsidie. In principe staat het
elke organisatie vrij om een subsidieaanvraag in te dienen voor 1 februari 2017. Het CUOS
toetst de aanvraag aan de hand van de regelingen genoemd in artikelen 8 en 9 van het
‘CUOS-Reglement’. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activiteitensubsidie en de
‘International Grant’. Het aantal organisaties dat een aanvraag voor activiteitensubsidie
indient kan per jaar fluctueren. Een stijging in het aantal toegewezen aanvragen zal ertoe
leiden dat per organisatie minder financiële middelen te verdelen zijn. Het aantonen van
financiële noodzaak is derhalve een belangrijk criterium bij het beoordelen van de aanvraag
voor activiteitensubsidie. Op basis hiervan tracht het CUOS dit jaar het subsidieniveau te
handhaven.
Activiteitensubsidie
Alle organisaties die voldoen aan de voorwaarden uit artikel 8 van het ‘CUOS-Reglement’
kunnen een aanvraag indienen voor activiteitensubsidie. De studentenvoorzieningen hebben
traditioneel een bijzondere positie binnen de RUG. In 2011 is in het kaderdocument van het
College over de toekomstige ondersteuning van de studentenorganisaties aan deze
studentvoorzieningen een aparte status toegekend, in de zin dat zij voor onbepaalde tijd een
vast aantal bestuursbeursmaanden, alsmede een vast subsidiebedrag (en eventueel
huisvesting) zullen ontvangen en niet meer jaarlijks getoetst hoeven te worden. In de praktijk
betekent dit dat de studentvoorzieningen niet meer driejaarlijks herijkt worden en geen
aparte subsidieaanvragen hoeven in te dienen, hiermee is de bestuurslast voor zowel de
studentvoorzieningen als het CUOS verlaagd. Ter compensatie voor het vervallen van
controlemomenten neemt het CUOS als toehoorder zitting in de Algemeen
Bestuursvergaderingen,
dan
wel
Raad
van
Toezichtvergaderingen
van
de
studentvoorzieningen. Daarnaast worden de studentvoorzieningen gevraagd jaarlijks de
goedgekeurde jaarstukken in te leveren. Hiermee is een externe controle vanuit de
universiteit gerealiseerd.
In het Bestuurlijk Overleg met het College in juli 2015 is afgesproken dat conform het
internationaliseringsbeleid van de RUG aan ESN een hogere vaste subsidie kan worden
toegekend. Tegelijkertijd zal worden gestreefd naar een professionalisering van het bestuur
van ESN. ESN ontvangt vanaf 2016 jaarlijks een verhoging van € 2500 per jaar met een
maximum van €22.500.
Het College van Bestuur heeft in november 2015 besloten om vanaf 2017 de toewijzing aan
het CUOS ten behoeve van de KEI jaarlijks met € 15.000 te verhogen. In 2016 kon de KEI
voor maximaal € 10.000 een beroep doen op de financiële reserves van het CUOS.
Sinds enkele jaren kunnen culturele organisaties hun organisatiesubsidieaanvraag volledig
bij het CUOS indienen, waar voorheen bij zowel het CUOS als Usva subsidie aangevraagd
moest worden. Sportorganisaties, studieverenigingen, faculteitsverenigingen en
gezelligheidsverenigingen komen niet in aanmerking voor ondersteuning door het CUOS in
de vorm van organisatiesubsidie (zie CUOS-regelement).
Het CUOS wil in ’16-’17 verzoeken om een evaluatie van de financiële afspraken bij de Usva.
Vanaf 2010 is de Usva niet meer financieel zelfstandig maar onderdeel van de financiële
administratie van het USCC en daarmee van het Bureau van de Universiteit. Deze afspraken
hadden indertijd een tijdelijk karakter. Het CUOS wil graag een evaluatie van de huidige
situatie om te komen over meer definitieve afspraken. De financiële zelfstandigheid van Usva
is hierbij voor het CUOS van groot belang. Inmiddels wordt dit al onderzocht.
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Campagnesubsidie
In jaar 2013-2014 heeft het CUOS in samenwerking met de afdeling Algemene en Bestuurlijk
Juridische Zaken (ABJZ) een nieuw artikel toegevoegd aan het CUOS Reglement. Dit artikel
is toegespitst op de aanvraag voor campagnesubsidie die vanaf 2013-2014 afzonderlijk van de
activiteitensubsidie wordt behandeld. Het CUOS 2016-2017 zal de aanvragen voor de
campagnesubsidie 2017 in navolging van het nieuwe artikel afzonderlijk van de activiteiten
subsidie behandelen.
Subsidiecorrectie
Volgens de ‘CUOS-Richtlijnen’ wordt een organisatie ondersteund met een subsidie wanneer
de organisatie jaarlijks terugkerende activiteiten organiseert. Ook is het mogelijk dat een
organisatie aan het eind van het boekjaar een correctie op de hoogte van een subsidie krijgt
wanneer blijkt dat er een gat in de begroting is ontstaan door een eenmalige activiteit. Een
organisatie wordt op deze manier de mogelijkheid geboden om op de subsidie van het
daaropvolgende jaar een positieve correctie te ontvangen. Daar tegenover staat dat indien
blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten niet daadwerkelijk zijn georganiseerd, hierop in het
volgende jaar een negatieve correctie kan worden toegepast. Het is voor een organisatie dus
van degelijk belang om bij de subsidieaanvraag de doelmatige besteding van de subsidie van
het vorige jaar te motiveren.
Het CUOS heeft in 2016 de helft van de activiteitensubsidie aan Bragi en Mira afhankelijk
gesteld van enkele voorwaarden. Hieronder valt onder andere een actieve samenwerking naar
een fusie. In 2017 zal CUOS 2016-2017 een besluit nemen over of aan deze voorwaarden is
voldaan.
International Grants Regulation
Om te bevorderen dat internationale studenten zich meer verenigen in organisaties die
stimulerend zijn voor de internationalisering van de studentengemeenschap in Groningen en
specifiek de RUG, is er de ‘CUOS-Regeling International Grants’. De subsidie ondersteunt de
oprichting en een eerste activiteitenplan van een internationale organisatie en kan gedurende
het hele jaar worden aangevraagd. Het CUOS zal er dit jaar naar streven om de International
Grants Regulation meer onder de aandacht te brengen, onder andere via het Groningen
International Student Platform (GISP).
Organisaties kunnen subsidie aanvragen op grond van de International Grants Regulation.
Het CUOS zal daarbij vooral letten op het activiteitenaanbod van deze verenigingen voor
(internationale) studenten. Indien nodig zal het CUOS voorstellen doen aan het College voor
vereenvoudiging van de huidige International Grants Regulation omdat deze als tijdrovend
en bureaucratisch wordt ervaren.

11

8. Huisvesting
Eén van de taken van het CUOS is het voorzien in de huisvestingsbehoeften van organisaties.
Het CUOS beoordeelt jaarlijks de aanvragen voor huisvesting op basis van de ‘Richtlijnen
CUOS’. Iedere organisatie kan hiervoor een aanvraag indienen voor 1 februari. Sinds
augustus 2014 vallen zowel het pand aan de Oude Kijk in ‘t Jat alsmede het pand aan de
Pelsterstraat onder de verantwoordelijkheid van het CUOS. De culturele verenigingen zijn
ondergebracht bij het Cultureel Studentencentrum Usva.
AEGEE, AIESEC, ESN, KEI, SIB, en TEIMUN zijn sinds voorjaar 2014 gehuisvest in het pand
aan de Pelsterstraat. Vanaf augustus 2014 zijn de andere organisaties (Calimero, GSB,
Integrand, SOG, en de Studentenkrant) ondergebracht in een locatie aan de Oude Kijk in ’t
Jat.
De huisvesting op deze nieuwe locaties heeft geleid tot een aantal veranderingen aangaande
het gebruik en beheer van de gebouwen. Het facilitaire beheer van de panden valt direct
onder de facility manager. De schoonmaak van werkruimtes wordt uitgevoerd door de
schoonmaakdienst van de RUG. De bewaking van de panden valt onder de bewakingsdienst.
Het CUOS fungeert als het directe aanspreekpunt voor de organisaties. Het CUOS streeft
naar een transparante relatie met de gehuisveste organisaties, de facility manager, de
bewakingsdienst en de afdeling VGI. Daarom zal er met enige regelmaat met de verschillende
organisaties gesproken worden in het zogenaamde pandoverleg. Deelname aan het
pandoverleg is verplicht voor elke gehuisveste organisatie. Belangrijke aandachtspunten zijn
de toegang buiten reguliere openingstijden en het ordelijke gebruik van de locaties.
Hoewel de twee nieuwe locaties pas onlangs zijn betrokken, is er vanuit de universiteit al
aangegeven dat deze oplossing van tijdelijke duur is. Het CUOS zal trachten de organisaties
tijdig op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in de huisvesting zoals door de
RUG voorzien in haar lange termijn huisvestingsplan. Het CUOS heeft afgelopen jaar
deelgenomen aan een werkgroep die invulling moet geven aan de Noordelijke Healthy Aging
Campus (noordelijk deel UMCG terrein). Het voorstel aan het College van Bestuur was om de
volledige Usva (inclusief de koren/orkesten), ESN, KEI en de overige door het CUOS
gehuisveste studentenorganisaties plus een dependance van de ACLO op de nieuwe campus
te huisvesten. In het huidige stadium vinden overleggen plaats. Het CUOS zal zo goed
mogelijk in dit proces participeren en de betrokken organisaties informeren over nieuwe
ontwikkelingen.
Tot slot is er door de verhuizing een tekort aan vergaderruimte ontstaan. Daarom heeft het
CUOS besloten om in 2014 een bijdrage van 500,- te geven aan de gehuisveste organisaties
zodat zij vergaderruimtes kunnen huren. Deze bijdrage bedroeg in 2015 €750 per organisatie.
Het CUOS 2016-2017 zal deze bijdrage voortzetten.
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9. Bestuursbeurzen
Het CUOS adviseert het College over herijking en opname van organisaties die in aanmerking
willen komen voor bestuursbeurzen op grond van de ‘Regeling Financiële Ondersteuning
2016-2017’. De uitdaging is gelegen in het vinden van een goede toepassing van de criteria in
de regeling. Deze dient goed verantwoord te worden aan het College, de Universiteitsraad en
de betrokken organisaties. Daarnaast is het voor het CUOS belangrijk om de organisaties zo
goed mogelijk te ondersteunen vóór en tijdens de aanvraag tot herijking.
De bevoegdheden houden in dat ook studenten van de Hanzehogeschool (HG) te maken
krijgen met toetsing door het CUOS, voor zover het gemengde organisaties betreft. Deze
bijzondere positie leidt ertoe dat er contact wordt onderhouden met de HG en de SSA in het
bijzonder. Het CUOS toetst de studieverenigingen van de RUG en de SSA die van de HG,
beide instellingen vinden het belangrijk hierover afstemming te houden. Het CUOS is erg
tevreden over de goede verstandhouding met de HG en de SSA en zal zich inzetten om deze te
behouden.
Dit jaar zullen de studieverenigingen worden herijkt die zijn opgenomen in de Regeling
financiële Ondersteuning. In juni en september vonden informatiebijeenkomsten plaats voor
alle te herijken organisaties. Tijdens deze bijeenkomsten werd uiteengezet wat de criteria zijn
op basis waarop besluiten aangaande de herijking worden genomen. Daarnaast werd
toegelicht waaraan aanvragen van organisaties moeten voldoen. Deze aanvragen behoren bij
het CUOS uiterlijk op 15 november 2016 ingediend te zijn.
Na de herijking van studieverenigingen zal het CUOS zich gaan toeleggen op het verbeteren
en actualiseren van het huidige protocol waarmee getoetst wordt of en in hoeverre
studieverenigingen aanspraak maken op het profileringsfonds. Hiervoor wordt contact
opgenomen met verschillende partijen uit het studentenleven en van de RUG om te
achterhalen wat in de huidige tijd eerlijke voorwaarden van toetsing zijn. Daarnaast zal het
CUOS haar ervaring met de toetsing meenemen bij het schrijven van een nieuw model voor
de herijking van studieverenigingen.
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10. CUOS-koepeloverleg
Maandelijks wordt er door het CUOS een koepeloverleg georganiseerd welke wordt
voorgezeten door de voorzitter van het CUOS. Hiervan maken de studentvoorzieningen
(ACLO, ESN, KEI, Usva), verschillende koepels (Contractus, FVOG, SKLO, Gsb),
afgevaardigden van de studentfracties in de Universiteitsraad en de studentassessor deel uit.
Sinds dit jaar vinden de overleggen, in het kader van internationalisering, plaats in het
Engels. Tevens wordt sinds dit jaar de Groninger Studentenbond uitgenodigd voor de
koepeloverleggen.
Het doel van het CUOS-koepeloverleg is tweeledig. Ten eerste is dit het aangewezen platform
om informatie tussen de verschillende partijen uit te wisselen. Bovendien is dit een goede
manier om met één stem, namens de Groninger studentengemeenschap, te spreken richting
het College. Praktisch alle actieve studenten van de RUG worden in dit orgaan
vertegenwoordigd. Het CUOS-koepeloverleg zet zich dan ook in voor de actieve student op
het gebied van ontwikkelingen die plaatsvinden en maatregelen die genomen worden binnen
de universiteit.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen afgelopen collegejaar voor studenten in Groningen
was de invoering van het sociaal leenstelsel. Een belangrijk thema voor het koepeloverleg dit
jaar is internationalisering. Er wordt onder anderen besproken hoe studentenorganisaties
elkaar kunnen helpen bij het integreren van internationale studenten in de eigen populatie.
Daarnaast worden verschillende punten die door het jaar heen rijzen binnen de
studentengemeenschap besproken.
Twee jaar geleden is tijdens het lustrum van de RUG de ‘U4 Students Network meeting’ in
Groningen georganiseerd. Hierbij was het CUOS-koepeloverleg actief betrokken.
Het CUOS-koepeloverleg zal elke maand op de woensdag voor de Commissievergaderingen
van de Universiteitsraad plaatsvinden.
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Bijlage 1: Contactgegevens CUOS
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mailadres:
Website:

Academiegebouw, Broerstraat 5, Kamer 62A
Postbus 72, 9700 AB Groningen
050 363 4657
cuos@rug.nl en cuos.aanvraag@rug.nl
rug.nl/cuos

Taakverdeling
Anouar Ibn el Kadi
Jesse Kuindersma
Saina Abeshzadeh
Tessa Lukkien
Ferran Meijering

voorzitter
secretaris
financiën
huisvesting
PR & communicatie
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cuos.voorzitter@rug.nl
cuos.secretaris@rug.nl
cuos.financien@rug.nl
cuos.huisvesting@rug.nl
cuos.pr@rug.nl

Bijlage 2: Vergaderdata 2016-2017
Alle Besluitvormende Vergaderingen van het CUOS zijn openbaar. Daarnaast vindt ten
minste tweemaal per jaar een Brede Vergadering plaats waarvoor alle ondersteunde
organisaties worden uitgenodigd. De vergaderdata tot begin december zijn als volgt
vastgesteld:
Datum
31-10-2016
23-11-2016

Tijd
14:00
12:30

Activiteit
Besluitvormende vergadering
Brede vergadering

Locatie
CUOS kamer
Grote vergaderzaal

De overige vergaderdata voor 2016 en 2017 zullen zo spoedig mogelijk bekend worden
gemaakt via www.rug.nl/cuos
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Bijlage 3: Actualisatie 2016 en Begroting 2017
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Toelichting Bijlage 3: Actualisatie 2016 en Begroting 2017
Voor u ligt de actualisatie en de begroting van het CUOS voor respectievelijk de boekjaren
2016 en 2017.
Hieronder zal een toelichting worden gegeven:
Inkomsten:
De inkomsten worden verkregen door de Algemene Bijdrage van het College.
Uitgaven:
De begroting volgt in sterke lijnen het gezette beleid van de voorgaande jaren. De hoogte van
de activiteitensubsidie is voorlopig vastgesteld op €278.875,-. De aanvragen hiervoor zullen
vanaf februari 2017 worden bekeken, het bedrag is dus onderhevig aan mogelijke wijzigingen.
De activiteitensubsidie zal worden verdeeld over de studentenorganisaties die door het CUOS
gefaciliteerd worden krachtens het ‘CUOS-Reglement’, de ‘Richtlijnen CUOS’ en het ‘Kader
toekomstige ondersteuning studentenorganisaties’.
Voor 2016 zijn er tot nu toe vier International Grand aanvragen geweest en zal er
waarschijnlijk €1.750,- in totaal worden uitgekeerd. Gezien de verwachting dat in 2017 het
aantal aanvragen zal stijgen is er €3.500,- begroot.
De hoogte van de campagnesubsidie is voorlopig vastgesteld op €3.000,-. De aanvragen
hiervoor zullen vanaf april 2016 worden bekeken. Kandidaatsfracties kunnen een aanvraag
hiervoor indienen.
Reserve:
Op 1 januari 2016 bedroeg de CUOS reserve €128.064,-. Het jaar 2016 is nog niet afgesloten,
waardoor nog geen definitieve eindrealisatie over dit jaar kan worden gegeven.
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