centraal uitvoeringsorgaan voor
de studentenorganisaties

Opname
Studentenorganisaties
Profileringsfonds
2020-2023

Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)
april 2020

1.

Voorwoord
Geacht College van Bestuur, beste lezer,
Voor u ligt het advies van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties
(CUOS) over de opname van studentenorganisaties in de Regeling Profileringsfonds voor de
periode 2020-2023. Dit jaar zijn de studentenorganisaties in de categorieën studie herijkt. Dit
document bevat ook adviezen op aanvragen van organisaties die vorig jaar voor één jaar waren
opgenomen en van organisaties binnen de categorie sport en overig die nog niet waren
opgenomen in het Profileringsfonds.
In 2018 is het Kader ondersteuning Studentenorganisaties herzien. De wijzigingen behelzen in
grote lijnen een herverdeling van de theoretische maximumaantallen bestuursbeursmaanden
per categorie (plafonds). Kort gezegd is het plafond voor de categorie Studieverenigingen
verhoogd, ten bate van de categorieën Gezelligheid en Sport.
De volgende hoofdstukken bevatten een overzicht van alle aanvragen met beoordelingen en de
werkwijze van het CUOS. In de hoofdstukken daarna wordt de beoordeling per organisatie
gedetailleerd uiteengezet.
Hoogachtend,
Lotte Karsten (voorzitter)
Teun Havinga (secretaris)
Stefano Scabio (financiën)
Kristan Otten (huisvesting)
Silke van Dijk (communicatie)
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4. Werkwijze

Juridisch kader
In het kader van de in het CUOS-Reglement genoemde taak het College te adviseren over de
opname van organisaties in het Profileringsfonds, heeft het CUOS binnen de beleidsmatige en
financiële kader dit advies opgesteld. De beoordeling van de aanvragen is uitgevoerd met
inachtneming van Deel C van de Regeling Profileringsfonds RUG 2019-2020 (hierna: de
Regeling), met name Bijlage 1, en het Kader Ondersteuning Studentenorganisaties en
Universitaire Organen (hierna: het Kader).
Informatievoorziening
Voor de zomervakantie hebben de te herijken organisaties een informatiemail gekregen met
daarin alle benodigde informatie over de procedure. Zij zijn daarnaast uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst op maandag 26 september 2019. Deze presentatie is in het Nederlands
gegeven. Besturen die deels of volledig uit internationale studenten bestaan, hebben
persoonlijke uitleg gekregen op het kantoor. Na de informatiebijeenkomsten zijn de dia’s
verstuurd aan alle genodigden.
Het CUOS is in de periode voorafgaand aan de aanvraagdeadline goed en snel te bereiken
geweest. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen, omdat de
procedures en aanleververeisten niet voor iedereen even helder waren. Het CUOS werkt aan
de verduidelijking van de website en de aanleverformulieren om de aanvragen in de toekomst
efficiënter te laten verlopen. Ook worden de website en de formulieren naar het Engels
vertaald.
Aanvragen
Zoals elk jaar konden organisaties voor 15 november een aanvraag tot opname indienen via
cuos.aanvraag@rug.nl. Binnengekomen aanvragen zijn beoordeeld op volledigheid, waarna de
aanvraag per mail is beantwoord door de secretaris met de mededeling dat de aanvraag
volledig is en in behandeling genomen wordt. In die gevallen waar de aanvraag niet volledig
was, is aangegeven welke aanvullende stukken nodig waren. Waar dit noodzakelijk werd geacht
is er persoonlijk contact gezocht met de betreffende organisatie.
Voor een zo spoedig en correct mogelijke procedure is het noodzakelijk dat organisaties hun
stukken tijdig en correct aanleveren. Helaas heeft een aantal organisaties hun aanvraag niet
tijdig en/of volledig ingediend. Het CUOS hanteert een harde deadline, maar heeft enige
coulance betracht en organisaties waar nodig extra tijd gegeven voor het vervolledigen van hun
aanvraag. Helaas is het in enkele gevallen nodig gebleken om de aanvragen af te keuren wegens
(grove) overschrijding van de deadline. Ook de adviezen die daarop betrekking hebben zijn te
vinden in dit document.
Een organisatie, die reeds opgenomen was in het Profileringsfonds, heeft ook een aanvraag
ingediend. Daar deze organisatie vorig jaar reeds voor 3 jaar opgenomen was, kon de aanvraag
niet in behandeling genomen worden. Het CUOS benadrukt dat beurzen voor individuele
bestuurders aangevraagd kunnen worden via rug.nl/studievertraging.
Ledenlijsten, studentnummers en privacy
Het aantal ingeschreven RUG en/of HG-studenten is voor de beoordeling van aanvragen een
essentieel criterium, zeker voor de categorieën gezelligheid en sport. In verband met
privacywetgeving deelt het CUOS slechts nog studentnummers met de studentadministraties
van de RUG en HG. Daarnaast vraagt het CUOS om volledige ledenlijsten, ter beoordeling van
de algemene voorwaarde van een “actuele en volledige ledenadministratie” (art 4, sub d, Bijlage
1, Regeling Profileringsfonds) en om fraude met studentnummers tegen te gaan. Na afloop van
de procedure zullen alle ledenlijsten verwijderd worden. Dat is ook gebeurd met de ledenlijsten
van afgelopen jaar. Sinds 2016-2017 is bij alle informatiebijeenkomsten benadrukt dat het
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aanleveren van studentnummers essentieel is. Ook in latere informatiemails en de gedeelde
dia’s is dat te vinden.
Het CUOS benadrukt naar alle organisaties die een aanvraag doen dat een goede administratie
met correcte studentnummers noodzakelijk is. Studenten zijn in de administraties van de RUG
en HG enkel te traceren op grond van hun studentnummer. Een lid zonder correct en actueel
studentnummer wordt daarom niet meegeteld in de beoordeling. In verband met de
privacywetgeving is het niet mogelijk gebleken om naar de organisaties te communiceren
welke van de aangeleverde studentnummers kloppen en welke niet. Wel is in de adviezen
opgenomen hoeveel van de aangeleverde studentnummers konden worden geverifieerd.
Er zitten grote verschillen in de juistheid van de aangeleverde ledenadministraties. In het
slechtste geval bleek slechts 60% van de aangeleverde leden ingeschreven bij een van beide
onderwijsinstellingen, in het beste geval ging het om 99%. Ondanks deze grote verschillen is
het CUOS uitgegaan van een vaste coulancemarge van 5%. Voor sommige verenigingen heeft
dit tot gevolg dat het CUOS meer bestuursbeursmaanden adviseert. De vaste coulancemarge
voorkomt dat aan verenigingen de onredelijke eis van een 100% kloppende ledenadministratie
wordt gesteld. Tegelijkertijd bevordert dit de rechtvaardigheid en coherentie van het advies,
omdat alle verenigingen aan dezelfde eisen moeten voldoen.
Beoordeling
De volledige aanvragen zijn getoetst aan de algemene en bijzondere voorwaarden zoals
genoemd in Bijlage 1 van de Regeling. Voor een actueel en juridisch bindend overzicht van de
beoordelingscriteria verwijst het CUOS naar de regeling zoals die te vinden is op rug.nl/cuos.
De studieverenigingen zijn beoordeeld met inachtneming van de toepassingsrichtlijnen die in
het advies van vorig jaar zijn opgenomen (eveneens raadpleegbaar via rug.nl/cuos). Voor de
leesbaarheid van dit advies worden hieronder kort de bijzondere voorwaarden voor de
categorieën Studie uiteengezet.
4.5.1 Studieverenigingen

1. De RUG heeft voor de verdeling van bestuursbeursmaanden over studieverenigingen
van faculteiten en opleidingen van de RUG de volgende regels.
2. De bijzondere voorwaarden voor een studievereniging zijn als volgt.
a. De vereniging stelt zich open voor en richt zich op de studenten van (een) specifieke
faculteit(en) of opleiding(en).
b. De vereniging organiseert diverse activiteiten voor deze studenten met een
inhoudelijk karakter, gerelateerd aan het vakgebied van de betreffende faculteit(en)
of opleiding(en).
c. De vereniging heeft minimaal 200 RUG-studenten van de faculteit(en) of
opleiding(en) als jaarlijks contributie betalend volwaardig lid of ten minste 50 %
van het totale aantal studenten van de betreffende faculteit(en) of opleiding(en) als
jaarlijks betalend volwaardig lid.
d. De vereniging heeft een aanzienlijke bestuurslast die blijkt uit ten minste 5 punten
op grond van de onderdelen a t/m e uit onderstaande puntenlijst van activiteiten.
Activiteit

punten

a) Organisatie van grote evenementen, max. 4,5
zoals
een
jaarlijks
congres
of
symposium, binnenlandse excursies,
kantooren
werkbezoeken,
buitenlandse excursies en organisatie
van lezingen.
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b) Organisatie van activiteiten voor
specifieke doelgroepen, zoals aspirantstudenten, eerstejaars studenten en
alumni
c) Organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht
op
carrière
en
arbeidsmarktoriëntatie,
zoals
workshops en recruitmentactiviteiten.
d) Organisatie van jaarlijkse activiteiten
ter bewaking en bevordering van de
onderwijskwaliteit van de opleiding
gedurende het gehele studiejaar, zoals
ondersteunende lessen of trainingen en
betrokkenheid
bij
de
learning
communities. Het regelmatig voeren
van verleg met de opleidingsdirecteur
en/of het faculteitsbestuur. Een sterk
inhoudelijk tijdschrift.
e) Organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en
bevordering van internationalisering en
inclusie.

max. 2.5

max. 2

max. 2

max. 1,5

3. Het aantal maanden voor een studievereniging wordt als volgt bepaald. Een vereniging
die aan de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voldoet, krijgt 6
bestuursbeursmaanden. De vereniging kan een opslag in het aantal toegekende
bestuursbeursmaanden krijgen op grond van: a) het activiteitenaanbod en b) het aantal
RUG-studenten van de faculteit(en) of opleiding(en) als jaarlijks betalend lid.
4. Een opslag op grond van het activiteitenaanbod wordt op basis van bovenstaande
activiteitenlijst als volgt bepaald.
Punten
o.g.v.
activiteitenaanbod
5 of 5,5 punten
6 of 6,5 punten
7 of 7,5 punten
8 of 8,5 punten
9 of 9,5 punten
10 of 10,5 punten
11 punten of meer

Opslag
0 maanden
6 maanden
10 maanden
14 maanden
18 maanden
22 maanden
24 maanden

5. Een opslag op grond van het ledenaantal wordt als volgt bepaald.
Aantal leden
maximaal 299 leden
300 – 499 leden
500 – 799 leden
800 – 1249 leden
1250 – 1999 leden
2000 leden of meer

9 › 61

Opslag
0 maanden
2 maanden
4 maanden
6 maanden
8 maanden
10 maanden

Herziening Kader ondersteuning Studentenorganisaties
In 2018 is het Kader ondersteuning Studentenorganisaties gecorrigeerd. De veranderingen
bevatten in grote lijnen een herverdeling van de theoretische maximumaantallen
bestuursbeursmaanden per categorie (plafonds). Het plafond voor de categorie
Studieverenigingen is verhoogd. In de tabel hieronder staan de wijzigingen en het aantal
toegekende maanden.
RUG organen
Studentenvoorzieningen
Gezelligheid
Sport
Studie
Cultureel
Overig
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Plafond 2017-2018
289
174
365
410
635
75
120

Plafond 2019-2020
289
180
315
339
750
75
120

Geadviseerd
n.v.t.
n.v.t.
280
330 (+40.)
762
50
135 (+0.)

5.

CUOS-advies voor opname in de Regeling Profileringsfonds studieverenigingen
T.F.M.V. Archigenes
De organisatie T.F.M.V. Archigenes:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 20 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 529 (340 RUG + 189 HG) van de aangeleverde
1219 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat T.F.M.V. Archigenes:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7 punten;
o 10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht
op
carrière
en
arbeidsmarktoriëntatie,
zoals
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van overleg met de
opleidingsdirecteur of faculteitsbestuur en een sterk inhoudelijk
tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 20 bestuursbeursmaanden.
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ASCI
Organisatie
De organisatie Studievereniging Academisch Studenten Comité Informatiekunde (ASCI):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 168 (168 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 233
studentnummers;
- heeft de aanvraag NIET tijdig verstuurd, ook ontbrak een gewaarmerkt uittreksel van
de Kamer van Koophandel en formulier D was onvoldoende.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat ASCI:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 5 punten;
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 1,5 punt voor de organisatie van een buitenlandse
excursie en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht
op
carrière
en
arbeidsmarktoriëntatie,
zoals
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 0,5 punt voor de interactieve relatie met de faculteit en
hoogleraren;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 6 bestuursbeursmaanden. Het te laat inleveren van de benodigde stukken heeft het besluit
niet beïnvloed. Het betreft dit keer een zeer uitzonderlijke situatie, waardoor het CUOS heeft
besloten de aanvraag wel in behandeling te nemen. Wel wil het CUOS ASCI meegeven dat zij
een volgende keer de een te late aanvraag niet in behandeling zullen nemen.
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Caerus
Organisatie
De organisatie Caerus:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 216 (216 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 225
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Caerus:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van binnenlandse of
buitenlandse excursies en organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0 punten;
 Categorie D: 0,5 punt voor overleg met de opleidingsdirecteur of
faculteitsbestuur;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden of bevordering van
internationalisering en inclusie.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 1 jaar met
12 bestuursbeursmaanden. Er zit een stijgende lijn in het organiseren van workshops en
trainingen, maar het is niet afdoende om punten voor toe te kennen bij categorie C.
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De Chemische Binding
Organisatie
De organisatie De Chemische Binding
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 24 maanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 630 (630 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 804
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat De Chemische Binding:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
o 18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 2 punten voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur of faculteitsbestuur en
het hebben van een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 28 bestuursbeursmaanden.
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CLIO
Organisatie
De organisatie CLIO:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 28 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 715 (715 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 969
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de secretarieel jaarverslagen
ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat CLIO:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9,5 punten;
o 18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten en alumni;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 2 punten voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur of faculteitsbestuur en
een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 28 bestuursbeursmaanden.

15 › 61

Commotie
Organisatie
De organisatie Commotie:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 16 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 139 (139 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 206
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het jaarverslag van 2016-2017
ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Commotie:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8,5 punten;
o 14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor overleg met de opleidingsdirecteur en een
sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 1 punt voor de organisatie van buitengewone activiteiten
voor binding tussen leden en bevordering van internationalisering en
inclusie.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 20 bestuursbeursmaanden.
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Cover
Organisatie
De organisatie Cover:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 28 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 842 (842 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
1042 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Cover:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9,5 punten;
o 18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een congres,
binnenlandse of buitenlandse excursies en organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en overleg met de opleidingsdirecteur of faculteitsbestuur;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 6 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 30 bestuursbeursmaanden.
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EBF
Organisatie
De organisatie Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 38 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 4261 (4261 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
4290 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat EBF:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 11 punten;
o 24 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een congres,
binnenlandse en buitenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor overleg met de opleidingsdirecteur en
faculteitsbestuur en het sterk inhoudelijke online journal (EBF journal);
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 10 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 40 bestuursbeursmaanden.
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Esperia
Organisatie
De organisatie Esperia:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 maanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 203 (203 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 224
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een toelichting op de financiële
jaarverslagen ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Esperia:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft wat blijkt uit 5,5 punten;
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 1,5 punt voor de organisatie van binnenlandse excursies
en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0 punten;
 Categorie D: 0,5 punt voor het hebben van een sterk inhoudelijk
tijdschrift;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie op te nemen in het Profileringsfonds met voor 3 jaren
met 6 bestuursbeursmaanden.
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FMF
Organisatie
De organisatie Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 28 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 671 (671 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 904
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de gewaarmerkte statuten
ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat FMF:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8,5 punten;
o 14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten en alumni;
 Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur, en het zijn van een
faculteitsbestuur
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 24 bestuursbeursmaanden.
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GFE
Organisatie
De organisatie Groninger Fiscale Eenheid (GFE):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 214 (214 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 384
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de begroting, het financieel
jaarverslag en secretarieel jaarverslag ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat GFE:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 5,5 punten;
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en
buitenlandse excursies;
 Categorie B: 0,5 punt voor de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 0 punten voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur en faculteitsbestuur of
een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 6 bestuursbeursmaanden.

21 › 61

GHD Ubbo Emmius
Organisatie
De organisatie GHD Ubbo Emmius:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 24 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 508 (508 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 774
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de gewaarmerkte statuten en
de correcte ledenlijst ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat GHD Ubbo Emmius:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8 punten;
o WEL een opslag krijgt van 14 bestuursbeursmaanden op grond van het
activiteitenaanbod;
 Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een congres,
binnenlandse of buitenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten, alumni en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 2 punten voor overleg met de opleidingsdirecteur of
faculteitsbestuur en het hebben van een sterk inhoudelijk (online) blad.
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- WEL opslag krijgt van 4 bestuursbeursmaanden op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds met 24
bestuursbeursmaanden.
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GLV Idun
Organisatie
De Groninger Levenswetenschappenvereniging Idun:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 26 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 1262 (1262 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
1441 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig volledig verstuurd, hoewel een toelichting op de financiële
jaarverslagen ontbrak, secretariële jaarverslagen onvoldoende waren en de ledenlijst
niet conform de voorgeschreven norm was aangeleverd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Groninger Levenswetenschappenvereniging Idun:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10 punten;
o WEL opslag krijgt van 22 bestuursbeursmaanden op grond van het
activiteitenaanbod;
 Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van congressen en
symposia, binnenlandse en buitenlandse excursies, kantoor- en
werkbezoeken en organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 2 punten voor overleg met de opleidingsdirecteur of
faculteitsbestuur en het hebben van een sterk inhoudelijk (online) blad.
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- WEL opslag krijgt van 8 bestuursbeursmaanden op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds met 36
bestuursbeursmaanden voor 3 jaren.
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G.T.D. Bernoulli
Organisatie
De organisatie G.T.D. Bernoulli:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 178 (178 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 323
studentnummers. Zij voldoen hiermee aan de eis van minimaal 50% van de
gerelateerde opleiding;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk statuten en
aanwezigheidsaantallen ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.T.D. Bernoulli:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van een symposium,
binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en organisatie van
lezingen;
 Categorie B: 0 punten;
 Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en overleg met de opleidingsdirecteur of faculteitsbestuur;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- GEEN maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 12 bestuursbeursmaanden.
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Ibn Battuta
Organisatie
De vereniging Ibn Battuta:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 20 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 605 (605 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 812
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel er in eerste instantie niet een
gewaarmerkt exemplaar van de statuten was aangeleverd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Ibn Battuta:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8 punten;
o 14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van binnenlandse of
buitenlandse excursies en organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten;
 Categorie D: 0,5 punt voor overleg met de opleidingsdirecteur of
faculteitsbestuur;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds met 24
bestuursbeursmaanden.
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IK
Organisatie
De organisatie IK, studievereniging van Kunsten, Cultuur en Media:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 16 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 118 (118 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 135
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat IK, studievereniging van Kunsten, Cultuur en Media:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congressen,
binnenlandse en buitenlandse excursies.
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten of alumni;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie.
 Categorie D: 0,5 punt voor ondersteunende activiteiten.
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds met 12
bestuursbeursmaanden voor 3 jaren.
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JFV
Organisatie
De organisatie Juridische Faculteit Vereniging Groningen (JFV):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 38 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 2159 (2159 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
2890 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat JFV:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10,5 punten;
o 22 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een congres, kantooren werkbezoeken, binnenlandse of buitenlandse excursies, en
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 2 punten voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur of het
faculteitsbestuur en het hebben van een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 1 punt voor de organisatie van buitengewone activiteiten
voor binding tussen leden.
- 10 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 38 maanden.
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LISA
Organisatie
De organisatie Law & ICT Students’ Association (LISA):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 maanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 296 (296 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 348
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het bewijs van activiteiten
ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat LISA:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft wat blijkt uit 6,5 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van een congres,
binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en buitenlandse
excursies;
 Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor alumni
en de (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops,
pleittrainingen en recruitmentactiviteiten;
 Categorie D: 1 punt voor de interactieve relatie met de faculteit en het
hebben van een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie op te nemen in het Profileringsfonds met voor 3 jaren
met 12 bestuursbeursmaanden.
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MARUG
Organisatie
De organisatie Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MARUG):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 26 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 323 (323 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 539
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het gewaarmerkte uittreksel
van de Kamer van Koophandel en formulier D ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat MARUG:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
o 18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een congressen,
binnenlandse of buitenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor alumni
en de (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en overleg met de opleidingsdirecteur of faculteitsbestuur;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 2 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 26 bestuursbeursmaanden.

29 › 61

ODIOM
Organisatie
De organisatie ODIOM:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 20 maanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 501 (501 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 605
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat ODIOM:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft wat blijkt uit 7,5 punten;
o 10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congres,
binnenlandse excursies, buitenlandse excursies en de organisatie van
lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1,5 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen,
de interactieve relatie met de faculteit en het hebben van een sterk
inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie op te nemen in het Profileringsfonds met voor 3 jaren
met 20 bestuursbeursmaanden.

30 › 61

MFV Panacea
Organisatie
De Medische Faculteitsvereniging Panacea:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 40 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 2966 (2966 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
3582 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Medische Faculteitsvereniging Panacea:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 11 punten;
o 24 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van symposia
binnenlandse en buitenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1,5 punt voor overleg met de opleidingsdirecteur of het
faculteitsbestuur en ondersteunende activiteiten.
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 10 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds met 40
bestuursbeursmaanden.

31 › 61

Pharmaciae Sacrum
Organisatie
De organisatie Pharmaciae Sacrum:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 32 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 678 (678 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 764
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Pharmaciae Sacrum:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10 punten;
- 22 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
o Categorie A: 4 punten voor de organisatie van symposia, binnenlandse en
buitenlandse excursies, bedrijfs- en werkbezoeken en organisatie van lezingen;
o Categorie B: 2,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor
aspirant studenten;
o Categorie C: 1,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
o Categorie D: 1,5 punten voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur of het faculteitsbestuur en een
sterk inhoudelijk tijdschrift;
o Categorie E: 1 punten voor de organisatie van buitengewone activiteiten voor
binding tussen leden en bevordering van internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 32 bestuursbeursmaanden.

32 › 61

Pro Memorie
Organisatie
De organisatie Pro Memorie (PM):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 375 (375 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 776
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de gewaarmerkte en
ondertekende statuten, het gewaarmerkte uittreksel van de Kamer van Koophandel en
formulier D ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat PM:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van een congres en een
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 0,5 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- 2 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 14 bestuursbeursmaanden.

33 › 61

T.F.V. Francken
Organisatie
De organisatie Technisch Fysische Vereniging 'Professor Francken':
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 28 maanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 510 (510 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 795
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk gewaarmerkte en getekende
statuten ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat T.F.V. Francken:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft wat blijkt uit 8 punten;
o 14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een congres en
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies en organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie;
 Categorie D: 2 punten voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur of het
faculteitsbestuur en het hebben van een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie op te nemen in het Profileringsfonds met voor 3 jaren
met 24 bestuursbeursmaanden.

34 › 61

RISK
Organisatie
De vereniging RISK:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 30 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 986 (986 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
1627 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat RISK:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
o WEL opslag krijgt van 18 bestuursbeursmaanden op grond van het
activiteitenaanbod;
 Categorie A: 2,5 punt voor de organisatie van congressen en symposia,
binnenlandse en buitenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken;
 Categorie B: 1,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
alumni en de (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor
aspirant studenten;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 2 punten voor overleg met de opleidingsdirecteur of het
faculteitsbestuur, de organisatie van ondersteunende activiteiten en het
hebben van een sterk inhoudelijk blad (RISK Magazine).
 Categorie E: 1,5 punten voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 6 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds met 30
bestuursbeursmaanden voor 3 jaren.

35 › 61

SGOR
Organisatie
De organisatie Studenten Genootschap voor Onderneming en Recht (SGOR):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 263 (263 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 509
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat SGOR:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1 punt voor (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten en alumni;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht
op
carrière
en
arbeidsmarktoriëntatie,
zoals
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende
trainingen en een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 12 bestuursbeursmaanden.

36 › 61

Simon van der Aa
Organisatie
De organisatie Simon van der Aa:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 9 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 235 (235 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 311
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de ledenlijst niet conform
formulier L was aangeleverd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Simon van der Aa:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6,5 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een congres,
binnenlandse en buitenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken en
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor alumni
en de (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- GEEN maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 12 bestuursbeursmaanden.

37 › 61

Sociëtas
Organisatie
De organisatie Sociëtas:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 235 (235 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 257
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de gewaarmerkte statuten
ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Sociëtas:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7,5 punten;
o 10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshop.
 Categorie D: 1,5 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen en een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden
- GEEN maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 16 bestuursbeursmaanden.

38 › 61

Studiosi Mobilae
Organisatie
De organisatie Studiosi Mobilae:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 20 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 591 (591 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 711
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Studiosi Mobilae:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8 punten;
o 14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een symposium,
binnenlandse en buitenlandse excursies en bedrijfs- en werkbezoeken;
 Categorie B: 2,5 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en overleg met de opleidingsdirecteur of het
faculteitsbestuur;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 24 bestuursbeursmaanden.

39 › 61

STUFF
Organisatie
De organisatie STUdievereniging Faculteit Filosofie (STUFF):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 6 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 176 (176 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 247
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat STUFF:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6,5 punten;
o 6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, buitenlandse excursies, en de
organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten en alumni;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht
op
carrière
en
arbeidsmarktoriëntatie,
zoals
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor overleg met de opleidingsdirecteur, het zijn
van een faculteitsbestuur, en het hebben van een sterk inhoudelijk
tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 12 bestuursbeursmaanden.

40 › 61

T.B.V. Lugus
Organisatie
De organisatie Technisch Bedrijfskundige Vereniging Lugus:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 32 bestuursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 686 (686 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
862;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de secretarieel jaarverslagen
onvoldoende werden geacht.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat T.B.V. Lugus:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft wat blijkt uit het behalen van 11,5
punten;
o 24 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van een congres en
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en alumni en de (medewerking aan) organisatie
van activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1,5 punt voor de organisatie van vele ondersteunende
lessen of trainingen en de interactieve relatie met de faculteit;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 34 bestuursbeursmaanden.

41 › 61

TeMa
Organisatie
De organisatie TeMa:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 14 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 374 (374 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 908
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat TeMa:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7,5 punten;
o 10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3 punten voor de organisatie van een congres,
binnenlandse excursies, en kantoor- en werkbezoeken.
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten en alumni;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 0,5 punt voor overleg met de opleidingsdirecteur.
 Categorie E: 1 punt voor de organisatie van buitengewone activiteiten
voor binding tussen leden en het bevorderen van internationalisering en
inclusie.
- 2 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 18 bestuursbeursmaanden.

42 › 61

VESTING
Organisatie
De organisatie VESTING:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 28 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 522 (522 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 919
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk Formulier A niet volledig was
ingevuld.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat VESTING:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10 punten;
o 22 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een congres en
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten en alumni;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van overleg met de
opleidingsdirecteur of het faculteitsbestuur en een sterk inhoudelijk
tijdschrift;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 32 bestuursbeursmaanden.
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VIP
Organisatie
De organisatie VIP:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 36 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 1434 (1434 RUG + 0 HG) van de aangeleverde
2095 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat VIP:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9,5 punten;
o 18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten en alumni;
 Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor het overleg met de opleidingsdirecteur en
faculteitsbestuur en een sterk interactieve relatie met de faculteit;
 Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden en de bevordering van
internationalisering en inclusie.
- 8 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 32 bestuursbeursmaanden.
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ZaZa
Organisatie
De organisatie ZaZa:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 6 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 88 (88 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 101
studentnummers. Zij voldoen hiermee aan de eis van minimaal 50% van de
gerelateerde opleiding;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de gewaarmerkte en getekende
statuten ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat ZaZa:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 5,5 punten;
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 2 punten voor de organisatie van binnenlandse excursies,
kantoor- en werkbezoeken, buitenlandse excursies, organisatie van
lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten;
 Categorie C: 0 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1,5 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen, overleg met de opleidingsdirecteur of het
faculteitsbestuur en een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 3 jaren
met 6 bestuursbeursmaanden.
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6. CUOS-advies voor opnemen in de Regeling Profileringsfonds sportverenigingen

G.S.A.V.V. Forward
Organisatie
De organisatie G.S.A.V.V. Forward:
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 257 (206 RUG + 51 HG) van de aangeleverde 313
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een gewaarmerkte Kamer van
Koophandel uittreksel ontbrak en de ledenlijst verkeerd was ingevuld.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.A.V. Forward:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
 Categorie A: 0 punten.
 Categorie B: 2 punten voor het hebben van een eigen clubhuis op het
terrein van het ACLO Sportcentrum.
 Categorie C: 1 punt voor de 257 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
 De toegekende 3 punten zijn goed voor de toekenning van 20
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 2 jaar
met 20 bestuursbeursmaanden.
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G.S.A.V. Vitalis
Organisatie
De organisatie G.S.A.V. Vitalis:
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 154 (113 RUG + 41 HG) van de aangeleverde 204
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de correcte statuten en
formulier D ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.A.V. Vitalis:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden.
In de statuten van G.S.A.V. Vitalis is NIET opgenomen dat de organisatie zich richt op
de studentengemeenschap van de RUG en/of de HG. Het CUOS ziet dit als reden voor
opname voor 1 jaar.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
 Categorie A: 0 punten.
 Categorie B: 1 punt voor het clubgebouw bij de atletiekbaan in het
Stadspark. Het clubhuis wordt gedeeld met Groninger Atletiek.
 Categorie C: 0 punten voor de 154 RUG- en/of HG-studenten als
jaarlijks contributie betalend volwaardig lid.
 De toegekende 1 punt is goed voor de toekenning van 10
bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 1 jaar met
10 bestuursbeursmaanden onder de voorwaarde dat er een statutenwijziging plaatsvindt dit
studiejaar, voor 1 september 2020.
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G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj
Organisatie
De organisatie G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj:
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 10 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 182 (128 RUG + 54 HG) van de aangeleverde
239 studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de ledenlijst onvoldoende was.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
o Categorie A: 1 punt voor de bijdrage ACLO voor hogere wedstrijdsport.
o Categorie B: 0 punten.
o Categorie C: 0 punten voor de 182 RUG- en/of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid.
o De toegekende punt is goed voor de toekenning van 10 bestuursbeursmaanden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in het Profileringsfonds voor 2 jaren
met 10 bestuursbeursmaanden. De volgende herijking voor de categorie sportverenigingen zal
in studiejaar 2021-2022 plaatsvinden.
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7.

CUOS-advies voor niet opnemen in de Regeling Profileringsfonds
Diephuis
Organisatie
De organisatie Civielrechtelijke Vereniging Gerhardus Diephuis:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 6 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 168 (168 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 2019
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel in eerste instantie het bewijs van
de organisatie van activiteiten conform de voorgeschreven norm was.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Civielrechtelijke Vereniging Gerhardus Diephuis:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o NIET het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds aangezien de
organisatie niet het minimum ledenaantal van 200 studerende leden of 50% van de opleiding
heeft bereikt, zelfs niet met een 10% margecoulance. Daarmee voldoet zij niet aan de bijzondere
voorwaarden.
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Enactus
Organisatie
De Stichting Enactus Groningen:
- valt in de categorie overig en is actief op het terrein van bevordering van internationale
contacten;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Stichting Enactus Groningen:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o omdat Enactus in onvoldoende mate aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake
is van een aanzienlijke bestuurslast, die blijkt uit het aanbod aan activiteiten
van de organisatie en deelname daaraan door studenten. Het CUOS merkt in
het bijzonder op dat veel activiteiten niet door het bestuur van Enactus
Groningen zelf wordt georganiseerd;
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Uit het
activiteitenaanbod van de afgelopen drie jaar blijkt geen aanzienlijke bestuurslast zoals vereist
in Bijlage 1 van de Regeling Profileringsfonds Deel C.
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EPU
Organisatie
De organisatie E Pluribus Unum (EPU):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 12 maanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 94 (94 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 110
studentnummers. Zij voldoen hiermee aan de eis van minimaal 50% van de
gerelateerde opleiding;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het uittreksel van de Kamer van
Koophandel niet was gewaarmerkt.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat EPU:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
Een bijzondere voorwaarde is dat er een divers genoeg activiteitenaanbod is met
betrekking tot het vakgebied en de studierichting van de studievereniging. Hier behaalt
EPU te weinig punten.
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft wat blijkt uit slechts 4,5 punten;
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 1 punt voor de organisatie van een, buitenlandse excursie
en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten/alumni;
 Categorie C: 0 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen/betrokkenheid bij learning communities/overleg met de
opleidingsdirecteur/faculteitsbestuur/een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 1 punt voor de organisatie van buitengewone activiteiten
voor binding tussen leden/bevordering van internationalisering en
inclusie.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Uit het
activiteitenaanbod van de afgelopen drie jaar blijkt geen aanzienlijke bestuurslast zoals vereist
in Bijlage 1 van de Regeling Profileringsfonds Deel C.
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Gerardus van der Leeuw
Organisatie
De organisatie Gerardus van der Leeuw:
- valt in de categorie overig, hoewel zij NIET actief is op één van de drie terreinen binnen
de categorie overig;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de statuten, het Kamer van
Koophandel uittreksel, resultatenrekening en deelnemersaantallen ontbraken.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Gerardus van der Leeuw:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o de organisatie valt niet in een van de drie terreinen binnen de categorie overig.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. De
organisatie valt niet in een van de drie terreinen binnen de categorie overig.
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GSKV Released
Organisatie
De organisatie GSKV Released:
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 133 (92 RUG + 41 HG) van de aangeleverde 156
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat GSKV Released:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o geen aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van
de organisatie en deelname daaraan door studenten die GSKV Released
organiseert.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o NIET het minimum aantal van 150 RUG- of HG-studenten als jaarlijks
contributie betalend volwaardig lid heeft bereikt, ook niet met inachtneming
van een coulance marge van 10%;
o De bestuurslast is niet beoordeeld omdat niet is voldaan aan het vereiste
ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds, omdat het
geverifieerde ledenaantal niet toereikend is en GSKV Released daarmee niet voldoet aan de
bijzondere voorwaarden.
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svNUTS
Organisatie
De organisatie Studievereniging NUTS (svNUTS):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 97 (97 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 103
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk een gewaarmerkt bewijs van
het Kamer van Koopman ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat svNUTS:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o geen aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van
de organisatie en deelname daaraan door studenten die svNuts organiseert.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o NIET het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. svNUTS
voldoet niet aan het gestelde minimum ledenaantal.
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Siduri
Organisatie
De organisatie Siduri:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is momenteel NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 78 (78 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 81
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Siduri:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o geen aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van
de organisatie en deelname daaraan door studenten die Siduri organiseert.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
een bijzondere voorwaarde is dat er een divers genoeg activiteitenaanbod is met
betrekking tot het vakgebied en de studierichting van de studievereniging. Ook hier
behaalt Siduri te weinig punten.
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft wat blijkt uit het behalen van slechts
3,5 punten;
 Categorie A: 1,5 punt voor de organisatie van een buitenlandse
excursie en de organisatie van lezingen;
 Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie (medewerking aan) van
activiteiten voor aspirant-studenten;
 Categorie C: 0 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie;
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen en
de interactieve relatie met de faculteit;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Uit het
activiteitenaanbod van de afgelopen drie jaar blijkt geen aanzienlijke bestuurslast zoals vereist
in Bijlage 1 van de Regeling Profileringsfonds Deel C.
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Sirius A
Organisatie
De vereniging Sirius A:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 0 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 196 (196 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 245
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Sirius A:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o in de statuten is niet opgenomen dat het bestuur van de vereniging enkel uit
studenten van de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen
bestaat.
o geen aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van
de organisatie en deelname daaraan door studenten die Sirius A organiseert.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Zij voldoet
niet aan de algemene voorwaarde dat op grond van haar statuten het bestuur van de vereniging
enkel uit studenten bestaat. Het CUOS adviseert dan ook voor de toekomst dit aan te passen
in de statuten.
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SOG
Organisatie
De organisatie Studenten Organisatie Groningen (SOG):
- valt in de categorie overig en is actief op het terrein Belangenbehartiging;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 85 (85 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 169
studentnummers;
- heeft de aanvraag WEL tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de toelichting van het
jaarverslag 2017-2018 en de ledenlijst ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat SOG:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o geen aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van
de organisatie en deelname daaraan door studenten die de SOG organiseert.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o omdat het minimum ledenaantal van 100 RUG- en/of HG-studenten als
jaarlijks contributie betalend volwaardig lid niet is bereikt;
o NIET meer bestuursbeursmaanden krijgt op grond van de bestuurslast die
gemoeid is met de omvang van en deelname aan de activiteiten van de
organisatie.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Reden voor
het niet opnemen is het niet behalen van het vereiste ledenaantal zoals benoemd in het
Profileringsfonds, zelfs niet met een 10% margecoulance.
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SSV The Blue Toes
Organisatie
De organisatie SSV The Blue Toes:
- valt in de categorie sportverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 179 (141 RUG + 38 HG) van de aangeleverde 252
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat SSV The Blue Toes:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
o NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit:
 Categorie A: 0 punten voor hogere wedstrijdsport.
 Categorie B: 0 punten voor het hebben van een eigen clubhuis.
 Categorie C: 0 punten het hebben van leden.
o De toegekende 0 punten zijn goed voor de toekenning van
bestuursbeursmaanden.

0

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. SSV The Blue
Toes haalt geen enkele punt op de huidige criteria, daarom kan het CUOS geen maanden
toekennen. Volgend jaar kan opnieuw een aanvraag gedaan worden.
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G.S.B.V. Tweeslag
Organisatie
De organisatie Groninger Studenten Beachvolleybal Vereniging Tweeslag (G.S.B.V. Tweeslag):
valt in de categorie sportverenigingen;
is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
heeft een geverifieerd ledenaantal van 192 (137 RUG + 55 HG) van de aangeleverde
248 studentnummers;
heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het gewaarmerkte Kamer
van Koophandel uittreksel ontbrak.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.S.B.V. Tweeslag:
NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o In de statuten van G.S.B.V. Tweeslag is de wijze van verkiezing of benoeming
van bestuursleden en de zittingstermijn van een bestuur niet opgenomen. Het
CUOS zag afgelopen jaar dit als reden voor opname voor 1 jaar in plaats van 3
jaar.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds met als reden
dat G.S.B.V. Tweeslag niet voldoet aan de algemene voorwaarden. CUOS heeft G.S.B.V.
Tweeslag vorig jaar gewezen op het feit dat de statuten niet voldoen aan de algemene
voorwaarden van het profileringsfonds. Het CUOS heeft daarom vorig jaar het advies
geschreven om G.S.B.V. Tweeslag op te nemen voor 1 jaar in plaats van de gebruikelijke 3 jaar,
met als doel de vereniging een jaar de tijd te geven om haar statuten in lijn te brengen met de
algemene voorwaarden van het profileringsfonds. Dit is echter niet gebeurd.
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TW!ST
Organisatie
De organisatie TW!ST:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is NIET opgenomen in het huidige Profileringsfonds;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 97 (96 RUG + 1 HG) van de aangeleverde 109
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat TW!ST:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o geen aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van
de organisatie en deelname daaraan door studenten die TW!ST organiseert.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
Er zijn te weinig activiteiten georganiseerd.
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 3,5 punten;
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 1 punt voor de organisatie van een congres/symposium,
binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken, buitenlandse
excursies, organisatie van lezingen;
 Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor
eerstejaars studenten en de (medewerking aan) organisatie van
activiteiten voor aspirant studenten/alumni;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 0 punten voor de organisatie van ondersteunende lessen
of trainingen/betrokkenheid bij learning communities/overleg met de
opleidingsdirecteur/faculteitsbestuur/een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten
voor
binding
tussen
leden/bevordering
van
internationalisering en inclusie.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Uit het
activiteitenaanbod van de afgelopen drie jaar blijkt geen aanzienlijke bestuurslast zoals vereist
in Bijlage 1 van de Regeling Profileringsfonds Deel C.
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Vevonos
Organisatie
De organisatie Vevonos:
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in het huidige Profileringsfonds met 6 bestuursbeursmaanden;
- heeft een geverifieerd ledenaantal van 231 (231 RUG + 0 HG) van de aangeleverde 308
studentnummers;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Vevonos:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden;
o geen aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van
de organisatie en deelname daaraan door studenten die Vevonos organiseert.
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
De organisatie heeft geen divers en omvangrijk activiteitenaanbod waarvoor gedurende
het gehele jaar aanzienlijke bestuurswerkzaamheden nodig zijn
o WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
o NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 4,5 punten;
o GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
 Categorie A: 2 punten voor de organisatie van een congres, kantooren werkbezoeken en buitenlandse excursies
 Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie (medewerking aan) van
activiteiten voor eerstejaars studenten;
 Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten
gericht
op
carrière
en
arbeidsmarktoriëntatie,
zoals
recruitmentactiviteiten.
 Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen of
trainingen en het hebben van een sterk inhoudelijk tijdschrift;
 Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone
activiteiten voor binding tussen leden.
- GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in het Profileringsfonds. Uit het
activiteitenaanbod van de afgelopen drie jaar blijkt geen aanzienlijke bestuurslast zoals vereist
in Bijlage 1 van de Regeling Profileringsfonds Deel C.
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