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Voorlopig Besluit
Activiteitensubsidie en
Huisvesting
Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS), 2 april 2019

1.

Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het voorlopige CUOS-besluit Activiteitensubsidie en Huisvesting 2019 dat is
genomen op de besluitvormende vergadering van 2 april 2019. Dit document is een
bundeling van individuele besluiten op de aanvragen van organisaties. Organisaties kunnen
tegen de voorlopige besluiten in dit document binnen tien werkdagen een zienswijze kenbaar
maken. Een zienswijze is een reactie op het voorlopige besluit, waarin de organisatie
beschrijft waar zij het wel of niet mee eens is en waarom. Indien binnen deze termijn geen
zienswijze kenbaar wordt gemaakt, wordt het voorlopig besluit definitief.
In de komende hoofdstukken vindt u eerst overzichten van de toegekende activiteitensubsidie
en huisvesting. Vervolgens wordt per organisatie de beslissing beargumenteerd.
Hoogachtend,
Pieter van der Wees (voorzitter)
Emmely Schaaphok (secretaris)
Geertruid Peene (financiën)
Job Homan (huisvesting)
Floris Uithof (communicatie)
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3. Werkwijze

Juridisch kader
Het CUOS heeft dit document opgesteld in het kader van zijn taak om de aanvragen van
organisaties voor Activiteitensubsidie en Huisvesting te beoordelen en hierop besluiten te
nemen. Daarbij baseert het CUOS zich op het CUOS-Reglement, de CUOS-Richtlijnen
Activiteitensubsidie en Huisvesting, het Kader Ondersteuning Studentenorganisaties en
Universitaire Organen, en het document Clusters en Kwaliteitskenmerken. Alle documenten
zijn te raadplegen op rug.nl/cuos.
Dit jaar zijn de aanvragen voor activiteitensubsidie van culturele studentenorganisaties voor
het eerst beoordeeld door het Studentbestuur van Usva. Hierover is goed contact geweest met
Usva, zodat de beoordelingen in lijn zijn met vorige jaren. De besluiten op de aanvragen
worden door Usva zelf aan de culturele organisaties gecommuniceerd. Vragen hierover
kunnen dus worden gericht aan het Studentbestuur van Usva.
Aanvraagprocedure
Aanvragen voor Activiteitensubsidie en Huisvesting konden vóór 1 februari 2019 worden
ingediend. Voor die tijd heeft het CUOS de betrokken organisaties per mail geïnformeerd
over de naderende deadline. Bij onvolledige aanvragen heeft het CUOS aan organisaties een
redelijke termijn gegeven om de ontbrekende stukken aan te leveren. Helaas is het in een
enkel geval nodig gebleken om een aanvraag niet in behandeling te nemen, omdat een
organisatie niet aan zijn aanvraagverplichtingen heeft voldaan.
Beoordeling
De binnengekomen aanvragen zijn getoetst aan de (algemene) voorwaarden uit het CUOSReglement en de voorwaarden uit de CUOS-Richtlijnen Activiteitensubsidie en Huisvesting
met inachtneming van de Clusters en Kwaliteitskenmerken. Het CUOS toetst de organisaties
louter op basis van de aangeleverde informatie, en niet op basis van gegevens die niet in de
aangeleverde stukken te vinden zijn.
Aangezien activiteitensubsidie aangevraagd kon worden voor de kalenderjaren 2018 of 2019,
of de academische jaren 2018-2019 of 2019-2020, kan de activiteitensubsidie voor een van
die vier periodes zijn toegekend. Dit stuk spreekt echter altijd over toekenning voor 2019,
omdat het boekjaar van de RUG loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Studentenvoorzieningen
De vier studentenvoorzieningen – ACLO, ESN, KEI en Usva – hebben hun positie in het
Groninger studentenlandschap bewezen en hoeven niet jaarlijks een aanvraag voor
Activiteitensubsidie en Huisvesting in te dienen, zoals is vastgelegd in het Kader
Ondersteuning Studentenorganisaties. Voor deze organisaties is in dit document dus ook
geen aparte motivering opgenomen. Wel zijn zij te vinden in de overzichten.
Studentenfracties Universiteitsraad
De studentenfracties in de Universiteitsraad hebben in die hoedanigheid recht op
huisvesting. Het CUOS beslist niet over hun huisvestingssituatie en de fracties hoeven geen
aanvraag in te dienen. Wel is het CUOS het eerste aanspreekpunt voor huisvestingszaken en
verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kantoren. De fracties hebben zich dus ook te
houden aan de pandregels.
Alle fracties houden kantoor aan de Muurstraat 16. Democratische Academie Groningen
(DAG), De Vrije Student (DVS) en One Man Gang (OMG) zijn niet opgenomen in dit
document, behalve in het huisvestingsoverzicht. Lijst Calimero heeft een aanvraag
Activiteitensubsidie ingediend. De Studentenorganisatie Groningen (SOG) heeft een
aanvraag Activiteitensubsidie en een aanvraag Huisvesting voor de bij de fractie behorende
vereniging ingediend. Die aanvragen worden wel door het CUOS beoordeeld en zijn te vinden
in dit document.
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4. Overzicht Activiteitensubsidie en Huisvesting

Hieronder is een overzicht te vinden van de aangevraagde en toegekende Activiteitensubsidie
en Huisvesting.
Activiteitensubsidie

ACLO
ESN
KEI
Usva
AEGEE
Enactus
GSb
Groninger
Studentenkrant
Lijst Calimero
PPI-Groningen
SIB
SKLO
SOG
TEIMUN

2019
2018
Toegekend Aangevraagd Toegekend Aangevraagd
€50.000
€50.000
€30.000
€30.000
1
€30.000
€35.000
€92.0002
€100.000
€3.000
€800
€6.500
n.n.b.

€4.000
€1.000
€7.550
€1.000

€3.000
€4.800
€1.500

€4.000
€4.800
€3.000

€600
€1.000
€9.750
€29.656,16
€1.750
€6.000

€600
€1.000
€10.750
€33.806,16
€3.000
€6.000

€0
€10.750
€24.878,14
€2.030
€4.500

€800
€10.000
€24.878,14
€3.000
€5.000

1) De activiteitensubsidie van Stichting KEI is vorig jaar eenmalig met €5.000 verhoogd
wegens hoger uitvallende locatiekosten.
2) De vaste subsidie aan Usva is met €8.000 verlaagd, wegens het vervangen van hun
Organisatiesubsidie door een nieuwe Activiteitensubsidie.
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Huisvesting
Aantal
werkplekken
2018

Ruimte

0019

3

0111,0112

3

0013

3

0105

Studenten Organisatie
Groningen
Groninger
Studentenbond
Stichting Groninger
Studentenkrant
Facultair Verenigingen
Overlegorgaan
Groningen
Stichting Enactus
Groningen
Democratische Academie
Groningen
One Man Gang
De Vrije Student
Pelsterstraat
AEGEE-Groningen
SIB-Groningen

5

0028, 0029

5

3,5

3

2

0017, 0018,
0019
0016

0101, 0101A,
0103
0201

2

0104

-

-

Wordt gedeelde
flexruimte met Enactus
-

1

0101A

2

0016

-

-

1,5

0022

Flexruimte met
Studentenkrant
-

-

-

1
1

0012
0012

-

-

-

4
7

4
7

AIESEC
TEIMUN
KEI
ESN

5
3
8
7

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

0202, 0203
0303, 0302.
0306
0206
0102
0110, 002
0002, 0010,
0012

Muurstraat
Stichting Integrand
Groningen
Lijst Calimero

Aantal
werkplekken
2019

Ruimte

3

Opmerkingen

5
3
8
7

Wegens het wegvallen van een grote gemeenschappelijke vergaderruimte voor bijvoorbeeld
ALV’s, ontvangen alle gehuisveste organisaties €750. Dit is een doelsubsidie; in de
afrekeningen dient zichtbaar te zijn dat de compensatie besteed is aan locatiehuur.
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5. Individuele besluiten

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.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat AEGEE-Groningen:
- 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 €3000 aan AEGEE-Groningen voor 2019. Het CUOS
kent dit bedrag toe ten behoeve van de Europacommissie, activiteitencommissie,
bestuurslezingen, Local Training Courses, het Europees Evenement en de Summer University.
Het CUOS raadt de organisatie aan om kritisch te kijken naar haar toekomstige
subsidieaanvragen en daarbij het overzicht clusters en kwaliteitskenmerken in acht te nemen.
Dit overzicht is te vinden op rug.nl/cuos.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat AEGEE:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;

Het CUOS heeft besloten AEGEE voor 2019 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 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 2019.
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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.
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
2019.
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Enactus
Organisatie
De organisatie Stichting Enactus Groningen:
- valt binnen het cluster Loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie;
- heeft vorig jaar geen Activiteitensubsidie aangevraagd;
- vraagt voor dit jaar €1000 aan;
- ontvangt op dit moment geen huisvesting van het CUOS;
- 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;
o De financiële stukken zijn helder en overzichtelijk. Opvallend is dat de projecten
niet in de begroting genoemd staan, maar wel in de afrekening. In eventuele
volgende aanvragen moeten de begrotingen en de afrekeningen overeenkomen.
Ook de aanvraag voor het symposium mag in het vervolg beter financieel
onderbouwd worden.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft aangetoond.
o Enactus is een jonge organisatie en heeft ambitie om te groeien. De activiteiten
zijn voldoende continu om ondersteund te worden.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €800 aan Enactus voor 2019. Het CUOS kent dit bedrag
toe ten behoeve van de workshops en het symposium. Het bedrag valt lager uit omdat de
workshops niet volledig door het CUOS gefinancierd kunnen worden. De workshops lijken
bestemd te zijn voor een klein aantal aangesloten studenten en ondernemingen. Aan de
subsidie verbindt het CUOS de voorwaarde dat de activiteiten gepromoot worden en
toegankelijk zijn voor alle RUG-studenten.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat Enactus:
- WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;
Enactus heeft tot op heden nooit huisvesting ontvangen van het CUOS. Dit jaar hebben zij
voor het eerst een aanvraag gedaan. Uit deze aanvraag blijkt dat zij een parttime bestuur zijn.
Desalniettemin organiseren zij veel activiteiten waaruit een aanzienlijke bestuurslast
voortvloeit. De activiteiten zorgen voor een bijdrage aan het positieve imago van de
universiteit en de stad Groningen.
Enactus werkt veelal met projectgroepen. Voor de coördinatie van deze groepen is
werkruimte noodzakelijk. Enactus maakt geen aanspraak op ruimte via een faculteit en kan
hierin ook niet zelf voorzien. Het CUOS heeft daarom besloten gelet op de noodzaak van een
werkruimte, daarbij meegewogen dat Enactus een parttime bestuur kent, om Enactus een
flexruimte toe te wijzen voor twee dagen in de week. Deze ruimte delen zij met de
Studentenkrant.
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Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot gedeeltelijke toekenning van 2 werkplekken in de ruimte 1117.0016 aan
Enactus voor 2019. De ruimte wordt gedeeld met de Studentenkrant.
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Groninger Studentenkrant
Organisatie
De organisatie Stichting Groninger Studentenkrant:
- valt binnen het cluster Opinievorming;
- heeft vorig jaar €1500 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €3000;
- vraagt voor dit jaar €1000 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
De Studentenkrant heeft wegens ingrijpende beleidswijzigingen in een laat stadium een
geüpdatete aanvraag ingediend. Hoewel de deadline reeds verstreken was, heeft het CUOS
besloten de nieuwe aanvraag in behandeling te nemen. De aanvraag kon echter niet op tijd
worden beoordeeld om in dit document opgenomen te worden. Het besluit op de aanvraag
volgt later.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat Studentenkrant:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;

De Studentenkrant draagt bij aan een positieve uitstraling van de universiteit. De ruimte die
is toegekend aan de SK wordt niet veel gebruikt. Vorig jaar heeft het CUOS een flexruimte
toegekend aan de SK. Door de verhuizing naar de Muurstraat had de Studentenkrant deze
ruimte in de praktijk voor zichzelf. Desalniettemin heeft de SK de ruimte weinig gebruikt.
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.
Van overlast is niet langer sprake. 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 2019. De ruimte wordt gedeeld met Enactus.
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GSb
Organisatie
De organisatie Vereniging Groninger Studenten (GSb):
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft vorig jaar €4800 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €4800;
- vraagt voor dit jaar €7550 aan;
- 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 Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat de GSb:
- 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 €6500 aan de GSb voor 2019. Het CUOS kent dit bedrag
toe ten behoeve van activiteiten binnen het kader belangenbehartiging, dienstverlening en
opinievorming. Dit betreft de organisatie van het huurteam, het juridisch steunpunt,
trainingen, informatieavonden en de druk van de Nait Soez’n.
De GSb organiseert in 2019 ongeveer evenveel activiteiten als vorig jaar. Wel worden er twee
extra edities van de Nait Soez’n uitgebracht. Het CUOS acht een verhoging van de
activiteitensubsidie daarom passend.
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 dit jaar besloten de ruimtes in zijn geheel toe te kennen aan de
GSb.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 3,5 werkplekken in de kamers 1117.0017 en 1117.0018
aan de GSb voor 2019. De werkruimtes worden niet langer gedeeld met een andere
organisatie.
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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
2019.
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Lijst Calimero
Organisatie
De organisatie Lijst Calimero:
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft vorig jaar €0,- activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €800,-;
- vraagt voor dit jaar €600,- aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de jaarverslagen incompleet
waren.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Lijst Calimero:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET een helder en consistent financieel beleid voert;
o De in eerste instantie aangeleverde financiële stukken waren niet inzichtelijk
genoeg en bevatten enkele opvallende onjuistheden. De stukken waren na
aanvulling net voldoende om voldoende te inzicht te krijgen in de financiële
situatie van Lijst Calimero.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft aangetoond.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €600,- aan Lijst Calimero voor 2019. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de kroegcolleges en de denktanks. Het CUOS kent de subsidie toe
onder de voorwaarde dat de kwaliteit van financiële verslaglegging in het komende jaar
verbetert.
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PPI-Groningen
Organisation
The organisation Perhimpunan Pelajar Indonesia Groningen-Belanda (PPI-Groningen):
- falls under the cluster Internationalization;
- has received €1000,- International Grant A in 2018;
- has applied for €1000,- Activity Grant this year;
- has sent the application on time.
Assessment Activity Grant
The CUOS has concluded that PPI-Groningen:
- DOES NOT satisfy the General Conditions;
o PPI-Groningen does not have full legal competence, as its Statutes have not
been formalized by a civil law notary. Its Statutes do not explicitly mention all
of the provisions that CUOS requires.
- DOES have a clear and consistent financial policy and accounts;
o Although CUOS does see some room for improvement, the documents were
sufficiently clarifying.
- HAS proven a financial necessity for support from the CUOS.
Decision Activity Grant
The CUOS decides to grant €1000 to PPI-Groningen for 2019. This amount is granted for the
purpose of the Indonesian Day and Groenscup. PPI-Groningen’s Statutes have not yet been
formally laid down. Therefore, the CUOS provides this Activity Grant under the condition that
PPI-Groningen updates and formalizes its Statutes and Chamber of Commerce Registration
before the end of 2019, in accordance with the CUOS Regulations. Proof of this should be
handed in at the same time as the justification for the grant. If PPI-Groningen fails to meet
these conditions, it must pay back the full grant.
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SIB-Groningen
Organisatie
De organisatie Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen – Groningen:
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar €10.750 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €10.000;
- vraagt voor dit jaar €10.750 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 (24% van de totale begroting).
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €9750 aan SIB-Groningen voor 2019. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van hun lezingen, symposia en buitenlandse reizen. Het aantal
activiteiten is licht gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar, wat een toekenning van het
gehele bedrag zou rechtvaardigen. Echter, omdat het eigen vermogen van SIB-Groningen
relatief hoog is, kent het CUOS niet het volledige bedrag toe.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat SIB:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond;

De bestuursleden van de SIB hebben een aanzienlijke bestuurslast. Zij maken veel gebruik
van de werkplekken die zij toegekend hebben gekregen. De SIB maakt geen aanspraak op
ruimte vanuit een faculteit en heeft zelf niet de middelen om in de ruimte te voorzien.
SIB organiseert vooral voor internationale studenten activiteiten waardoor de organisatie de
internationale student bindt aan de stad en de universiteit. Dit draagt bij aan het positieve
imago van de RUG. De activiteiten en het bestaan van de SIB 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 2019.
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SKLO
Organisatie
De organisatie Stichting Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO):
- valt binnen het cluster Levensbeschouwing;
- heeft vorig jaar €24.878,14 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde
€24.878,14;
- vraagt voor dit jaar €33.806,16 aan;
- heeft de aanvraag tijdig, maar in eerste instantie niet 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 €29.656,16 aan SKLO voor 2019. De aanvraag voor de
Nacht van de Levensbeschouwing, georganiseerd door SKLO zelf, acht het CUOS
buitenproportioneel. Vorig jaar is er minder uitgegeven dan begroot en voor dit jaar wordt
bijna twee keer zoveel aangevraagd. Daarom wordt het aangevraagde bedrag niet volledig
toegekend.
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SOG
Organisatie
De organisatie Studenten Organisatie Groningen:
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft vorig jaar €2030 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 balans van het financiële
jaarverslag 2017/2018 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: er waren grote discrepanties tussen
begrote en gerealiseerde kosten, vaak lager maar soms ook hoger. Over
meerdere jaren is zichtbaar dat de begrote bedragen niet worden uitgegeven.
Na extra uitleg waren de stukken voldoende voor een beoordeling.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
o Niet al het geld begroot voor de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend
is uitgegeven.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft aangetoond.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €1750 aan Studenten Organisatie Groningen voor 2019.
Het CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van lezingen, inhoudelijke activiteiten en het SOG
Rechtsbureau. Het CUOS is van mening dat het aantal activiteiten redelijk hetzelfde blijft,
maar dat al een aantal jaren niet het volledige begrote bedrag voor de subsidiabele activiteiten
wordt uitgegeven. Hierdoor valt het bedrag wat lager uit dan vorig jaar. Het CUOS merkt op
dat de toelichting op het financiële beleid in komende aanvragen uitgebreider moet zijn.
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. Zij heeft een aanzienlijk aantal leden en organiseert veel activiteiten. 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
bijdraagt en de aanzienlijke werklast van bestuur en commissies, 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 2019. Aangezien de ruimte aan de Muurstraat het toelaat, hoeven de
ruimtes niet langer gedeeld te worden met een andere partij.
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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, maar onvolledig verstuurd. Aan een verzoek tot aanlevering
van de ontbrekende stukken heeft de stichting niet voldaan.
Besluit
Het CUOS heeft besloten om de aanvraag van de Student Consultancy Group niet in
behandeling te nemen, omdat de organisatie niet aan de aanvraagvereisten heeft voldaan.
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TEIMUN
Organisatie
De organisatie Stichting TEIMUN (The European International Model United Nations):
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar €4500 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €5000;
- 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 verstuurd, alhoewel aanvankelijk een balans en een actueel
KvK-uittreksel ontbraken.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Stichting TEIMUN:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o Het CUOS raadt TEIMUN aan om bij zijn volgende aanvraag tevens een
geïntegreerde begroting aan te leveren.
- 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 €1000 meer aan ten opzichte van vorig jaar. De
stichting geeft aan dit bedrag te zullen gebruiken voor schaalvergroting en
kwaliteitsverbetering van de jaarlijkse evenementen GrunnMUN en TEIMUN.
Het CUOS kan zich vinden in deze redenering.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit tot toekenning van €6000 aan Stichting TEIMUN voor 2019. 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.
Besluit Huisvesting
Het CUOS besluit tot toekenning van 3 werkplekken in kamer 4321.0102 aan Stichting
TEIMUN voor 2019.
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