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Advies opname studentenorganisaties Regeling Profileringsfonds 2017-2018
Geacht College,
Voor u ligt het advies van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de
Studentenorganisaties (CUOS) betreffende de aanvragen tot opname en herijking in de
Regeling Profileringsfonds 2017-2018. In november van het huidige academische jaar
hebben verschillende studentenorganisaties een aanvraag gedaan tot herijking bij het
CUOS, conform de procedure genoemd in haar reglement. Daaropvolgend zijn alle
aanvragen tot opname in de Regeling Profileringsfonds beoordeeld. Gezien de laatste
opnames van de studieverenigingen uit het academisch jaar 2013-2014 stammen,
bestaat het leeuwendeel uit aanvragen van studieverenigingen. Het CUOS heeft in
totaal 46 aanvragen mogen ontvangen, waarvan 41 studieverenigingen, 2
sportverenigingen, 2 overige organisaties en 1 culturele organisatie.
Gezien het feit dat de herijking een periodiek karakter heeft (3 jaren) zijn er binnen het
compartiment studieverenigingen veranderingen te bespeuren. Het CUOS constateert
hier geen toename van het aantal studieverenigingen echter wel een toename van
ledentaantallen, het aantal georganiseerde activiteiten, professionaliteit in de
organisaties en daarmee ook de bestuurslast. Derhalve is gekozen voor een restrictieve
interpretatie van het bestaande herijkingsmodel voor studievereniging. Desalniettemin
leidt de genoemde toename in het u voorliggende advies ertoe dat in het gehele
compartiment studieverenigingen nu een tekort is ontstaan van 104
bestuursbeursmaanden (bbm). Dit tekort bestaat grotendeels op de faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen met een overschrijding van 77 bbm. De verwachting is dat
deze stijgende lijn zal doorzetten in de toekomst op nagenoeg alle faculteiten van onze
universiteit.
Het CUOS 15/16 streefde er al naar een tekort in dit compartiment te voorkomen door
het aantal vereiste leden van een studievereniging te verhogen van 150 naar 200
volwaardige leden die staan ingeschreven aan de RUG. Na de ledenlijstencontroles is
gebleken dat dit op slechts 3 van de 41 (studie)verenigingen, allen van de faculteit
Rechtsgeleerdheid, effect heeft waardoor deze maatregel derhalve geen tot weinig doel
treft.
Het CUOS heeft de voorgeschreven herberekening in de Regeling Profileringsfonds
toegepast op de faculteiten met tekorten. Dit heeft tot gevolg dat enkele verenigingen
aanzienlijk minder bbm zullen ontvangen dan wat hen volgens de herijking
daadwerkelijk toekomt. Zo krijgen enkele verenigingen door de herberekening een
aftrek van meer dan 10 bbm voor de komende drie jaren. Dit doet onzes inziens het
doel van de herijking, namelijk het objectiveren van de bestuurslast ten einde het aantal
bbm vast te stellen, geen recht. Zo ontstaat er nu de situatie waarbij een
studievereniging met een vastgestelde hogere bestuurslast op een faculteit met een
groot tekort minder bbm ontvangt dan een studievereniging met een (veel) lagere
bestuurslast op een faculteit zonder een tekort.
Hierbij rijst aldus ook de vraag in hoeverre het huidige herijkingsmodel voor de
studieverenigingen nog wenselijk is. Daarom zal het CUOS, na het u doen toekomen
van dit advies, trachten een nieuw model te ontwerpen dat meer aansluit op het huidige
niveau van studieverenigingen. Tegelijkertijd zal er in dit nieuwe model ook rekening
gehouden worden met de korting van de bbm door het genoemde tekort in dit
compartiment. Al met al constateert het CUOS de noodzaak om tot een helder actueel
beleid te komen omtrent de ontstane situatie.
Voorafgaand aan het advies betreffende de opname en herijking, bevat dit document
een toelichting op de werkwijze van het CUOS ten aanzien van de totstandkoming van

›5

zijn advies. Het CUOS heeft hier vastgesteld dat een deel van de criteria van de
categorie studieverenigingen van de Regeling Profileringsfonds op meerdere manieren
is uit te leggen. Daarom is een uitgebreid overzicht van de gehanteerde criteria
toegevoegd. Het CUOS hoopt op deze manier duidelijkheid te verschaffen aan de
organisaties en medezeggenschapsorganen over de toetsing. Het CUOS heeft zich bij de
aanvragen van organisaties zoveel mogelijk aan de interpretatie en werkwijze van
voorgaande CUOS-besturen gehouden en heeft afwijkingen hiervan zoveel mogelijk
gemotiveerd.
Bijlage 1 bevat de werkwijze van het CUOS. Uitleg over de toepassing van de criteria
wordt gegeven in bijlage 2. Bijlage 3 bevat het advies voor de opname van drie jaar van
studentenorganisaties in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. Bijlage 4 bevat het
CUOS-advies voor opname van één jaar wegens het niet voldoen aan de algemene
voorwaarden. Bijlage 5 betreft het advies voor geen opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. In de zesde bijlage vindt u het advies voor opname voor
één of twee jaar wegens komende herijking. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen
van de ledenaantallen. In bijlage 8 is de herberekening naar faculteit weergegeven. In
bijlage 9 is ten slotte een overzicht van de bestuursbeursmaanden opgenomen.
Advies voor opname voor drie jaar
Het CUOS adviseert de volgende organisaties uit de categorie studievereniging voor
drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018:
Studieverenigingen
ASCI
Clio
Commotie
Cover
De Chemische Binding
EBF
EPU
Esperia
FMF
GFE
G.H.D. Ubbo Emmius
GLV Idun
GTD Bernoulli
Ibn Battuta
Lisa
JFV
M.F.V. Panacea

MARUG
NEXUS
ODIOM
Pharmaciae Sacrum
Pro Memorie
RISK
Sociëtas
Studiosi Mobilae
STUFF
T.B.V. Lugus
TeMa
T.F.V. Professor Francken
T.M.F.V. Archigenes
VESTING
Vevonos
VIP
ZaZa

Advies voor opname voor één of twee jaar wegens komende herijking
De aanvragen van studentenorganisaties uit andere categorieën leiden tot een opname
voor slechts één jaar of twee jaar aangezien deze organisaties de komende jaren herijkt
worden of (nog) niet voldoen aan de algemene voorwaarden. Het CUOS adviseert de
volgende overige organisatie op te nemen voor een periode van één jaar:
Groninger Studentenbond
IK

Lijst Sterk
GSAV Vitalis
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Advies voor geen opname
Een aantal organisaties voldoet niet aan de algemene en/of bijzondere voorwaarden
voor opname. Het CUOS adviseert de volgende organisaties niet op te nemen in de
Regeling Profileringsfonds 2017-2018:
Gerardus van der Leeuw
Civielrechtelijke vereniging Gerhardus Diephuis
S.G.O.R.
Simon van der Aa

GSBV Tweeslag
Stukafest
Quest

Hoogachtend,
Namens het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties,
Anouar Ibn el Kadi
Jesse Kuindersma
Saina Abeshzadeh
Tessa Lukkien
Ferran Meijering

(voorzitter)
(secretaris)
(portefeuillehouder financiën)
(portefeuillehouder huisvesting)
(PR & communicatie)
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Bijlage 1: Werkwijze
Samenstelling advies
Bij het opstellen van dit advies door het CUOS werd zij ondersteund vanuit de RUG
door de afdeling Onderwijsstrategie en Kwaliteitszorg. Daarnaast heeft het CUOS
ondersteuning gehad van de heer Tinga (Administratieve Informatie Voorzieningen)
van de RUG en de heer Scholtens (Studenten Inschrijving Systeem) van de HG bij het
controleren van de ledenlijsten van organisaties die een aanvraag tot herijking hebben
ingediend.
Informatievoorziening voor belanghebbenden
Door het vorige CUOS-bestuur is er in juni 2016 een informatiebijeenkomst gehouden
waarvoor de te herijken organisaties uitgenodigd waren. Deze informatiebijeenkomst
had vooral als doel de organisaties te informeren over hoe de aanvraag precies
ingeleverd dient te worden en wat de studieverenigingen kunnen verwachten
daaromtrent. Het CUOS heeft in september 2016 middels een e-mail de reeds in de
Regeling Profileringsfonds opgenomen en niet opgenomen organisaties nogmaals over
de aankomende herijking geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst
op 6 oktober 2016. Tijdens de informatiebijeenkomst heeft het CUOS uitgelegd hoe de
herijking in zijn werk gaat en hoe een aanvraag zo goed mogelijk ingeleverd kan
worden. Vervolgens is er een e-mail verstuurd naar alle genodigden met daarin de
tijdens de bijeenkomst getoonde PowerPointpresentatie en aanvullende informatie. De
organisaties hebben verder veelvuldig van de gelegenheid gebruik gemaakt contact op
te nemen met het CUOS via e-mail en het wekelijkse telefonische spreekuur.
Aanlevering en behandeling aanvragen
Alle organisaties die in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018 opgenomen wilden
worden, hebben hun aanvraag op tijd ingeleverd of in overleg bij uitzondering uitstel
gekregen. Het CUOS is na het ontvangen van de bewijsstukken als volgt te werk gegaan.
Allereerst is gekeken of de aangeleverde bewijsstukken volledig en duidelijk waren. Bij
het ontbreken van bewijsstukken of onduidelijkheid over een bepaald aspect daarvan,
heeft het CUOS de betreffende organisatie gevraagd de aanvraag aan te vullen binnen
een bepaalde termijn. Het CUOS heeft daarbij een ruime termijn gehanteerd van twee
weken. De organisaties hebben deze aanvullende gegevens op tijd ingeleverd. Waarop
het CUOS alle aanvragen in behandeling heeft genomen. Vervolgens is het CUOS
overgegaan tot toetsing aan de hand van de criteria van de Regeling Profileringsfonds
2016-2017. Het dient benadrukt te worden dat het CUOS de organisaties toetst op de
aangeleverde en eventueel nagevraagde informatie. Er kan geen oordeel worden
gevormd op basis van niet aangeleverde stukken. Over het algemeen zijn alle aanvragen
goed verlopen. Wel waren er enige obstakels in de uniformiteit van de aanvragen. Deze
bestonden voornamelijk uit de onmogelijkheid van het sturen van de benodigde
bewijzen via de mail of onoverzichtelijke activiteitenoverzichten/secretariële
jaarverslagen.
Gezien het bovenstaande zal het CUOS in de toekomst enige wijzigingen aanbrengen in
de mogelijkheden en vereisten bij het aanleveren van de gevraagde bewijsstukken. Dit
te meer vanwege het gerieflijk laten verlopen van de aanvraag en het waarborgen van
de privacy van studentenorganisaties. Het CUOS verwacht uiterlijk aan het begin van
2017-2018 deze wijzigingen kenbaar te hebben gemaakt.
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Bijlage 2: Toepassing van de voorwaarden en criteria in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017

Alle binnengekomen aanvragen zijn allereerst door het CUOS beoordeeld aan de hand
van de algemene voorwaarden van de Regeling Profileringsfonds 2016-2017. Daarnaast
zijn de organisaties per subcategorie op de aanvullende (bijzondere) criteria
beoordeeld. Naast de inhoudelijke toetsing van het CUOS zijn de ledenlijsten van de
verenigingen gecontroleerd door de AIV (RUG) en de Applicatiebeheerder SIS (HG).
Deze controle heeft tot een ledenaantal geleid waarvan zeker is dat deze leden ook als
student aan de RUG of HG staan ingeschreven. In nagenoeg alle ledenlijsten waren
personen opgenomen die niet meer ingeschreven stonden als student of niet
herleidbaar waren. Hierdoor hebben bepaalde organisaties in de beoordeling een fors
lager ledenaantal dan hun eigen administratie zou doen vermoeden. Daarnaast zijn
leden waarvan het studentnummer niet correct of niet aanwezig was gecontroleerd op
de combinatie van geboortedatum en naam, deze zijn in het geval van een match alsnog
meegeteld.
Voorwaarden voor opname
Een erkenning door het CUOS betekent dat een organisatie is opgenomen in de
Regeling en dus recht heeft op bestuursbeursmaanden. Voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 moet zijn voldaan aan:
a) algemene voorwaarden die gelden voor elke organisatie;
b) bijzondere voorwaarden per subcategorie voor de betreffende organisatie.
Algemene voorwaarden
Op grond van artikel 5 in de bijlage Gezamenlijke regeling Bestuursbeurzen RUG en
HG van de Regeling gelden de algemene voorwaarden voor alle organisaties Het niet
voldoen aan deze basisvoorwaarden heeft tot gevolg dat het CUOS kan adviseren om
over te gaan tot opname voor één jaar. Organisaties krijgen dan de tijd om een correctie
aan te brengen om alsnog voor de resterende periode tot de volgende herijking in de
Regeling Profileringsfonds te worden opgenomen. Mocht het niet voldoen aan de
algemene voorwaarden bestaan uit een tekort in het vereiste ledenaantal, leidt dit tot
niet opname in de Regeling Profileringsfonds. Daarnaast is er gekeken of er sprake is
van voldoende bestuurs- en exploitatielast. Hiervoor toetst het CUOS de organisaties op
hun prestaties van de afgelopen drie jaar voortvloeiend uit de aangeleverde financiële
en secretariële verslagleggingen van de studentenorganisaties.
Bijzondere voorwaarden
De bijzondere voorwaarden die gelden voor opname variëren per categorie waar een
organisatie toe behoort. Deze categorieën zijn:
1. Gezelligheidsverenigingen
2. Studieverenigingen
3. Sportverenigingen
4. Culturele organisaties
5. Overige organisaties
Gezien de relevantie voor dit advies wordt hier enkel de 2de categorie toegelicht.
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Bijzondere voorwaarden studieverenigingen
Alle studieverenigingen moeten aan de eisen gesteld in art. 11 Gezamenlijke regeling
Bestuursbeurzen RUG en HG in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 voldoen. Dit
houdt onder andere in dat ze zich moeten richten op de studentengemeenschap van een
bepaalde faculteit of opleiding en dat zij diverse activiteiten moet organiseren met een
inhoudelijk karakter gerelateerd aan het vakgebied. Een belangrijke bijzondere
voorwaarde bij de studieverenigingen is het ledenaantal. De studieverenigingen moeten
minimaal 200 leden of in ieder geval 50% van de voor de opleiding of faculteit
ingeschreven studenten als lid hebben. Het moet tevens gaan om leden die staan
ingeschreven bij de faculteit/opleiding van de betreffende studievereniging bij de
RUG/HG en die contributie betalen.
Als laatste bijzondere voorwaarde geldt dat de vereniging een aanzienlijke bestuurslast
heeft die blijkt uit een score van ten minste 5 punten op grond van de onderdelen a t/m
e uit onderstaande puntenlijst van activiteiten.
Activiteit
a) Organisatie van grote evenementen, zoals een jaarlijks congres of
symposium, een buitenlandse excursie en meerdaagse evenementen
b) Organisatie van activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals
aspirantstudenten,
eerstejaars studenten, internationale studenten, uitwisselingsstudenten,
afstuderenden en alumni
c) Organisatie van reguliere activiteiten voor de eigen leden, zoals lezingen,
filmavonden, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
arbeidsmarktoriëntaties, borrels, feesten en de uitgave en redactie van een
vakinhoudelijk tijdschrift
d) Organisatie van jaarlijkse activiteiten ter bewaking en bevordering van
de
onderwijskwaliteit van de opleiding gedurende het gehele studiejaar en het
regelmatig voeren van overleg met de opleidingsdirecteur en/of het
faculteitsbestuur.
e) Organisatie van boekenverkoop

punt
en
max.
4
max.
4
max.
5
max.
2

max.
1

A. Organisatie van grote evenementen, zoals een jaarlijks congres of symposium, een
buitenlandse excursie en meerdaagse evenementen
Voor toekenning van punten voor een congres of symposium is voornamelijk gekeken
naar de grootte in termen van deelnemers en de kwaliteit van het inhoudelijke
programma. Bij enkele uitzonderlijk grote en kwalitatief sterke congressen/symposia is
overgegaan tot toekenning van anderhalf punt, maar doorgaans is daar één punt voor
toegekend. Voor toekenning van punten voor een buitenlandse excursie is voornamelijk
gekeken naar de duur van de excursie en of er sprake was van een inhoudelijk karakter.
Liftwedstrijden en wintersportreizen zijn niet meegerekend vanwege het ontbreken van
een inhoudelijk karakter.
Voor de toekenning van punten voor meerdaagse evenementen is gekeken naar de
kwaliteit van het inhoudelijke programma en de duur van het evenement. Voor een
meerdaags evenement dat sterk inhoudelijk van karakter is, wordt één punt toegekend.
Voor een evenement dat meer dan twee dagen duurde en sterk inhoudelijk van karakter
was werd er overgegaan tot maximaal twee punten. Meerdaagse evenementen met
enkel een sociaal karakter komen hiervoor niet in aanmerking.
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B. Organisatie van activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals aspirant-studenten,
eerstejaarsstudenten, internationale studenten, uitwisselingsstudenten,
afstuderenden en alumni
Voor de toekenning van punten voor activiteiten voor specifieke doelgroepen is
voornamelijk gekeken naar de grootte en de frequentie van de activiteiten. Voor elke
specifieke doelgroep is maximaal 1 punt te verdienen.
Voor het enkel organiseren van een introductiekamp voor eerstejaars studenten heeft
het CUOS maximaal 0,5 punt toegekend. Een aantal verenigingen verzorgen geen
introductiekamp, maar zijn wel betrokken bij de facultaire introductie en/of
voorlichting aan aspirant-studenten. In deze gevallen heeft het CUOS gekeken naar de
totale bestuurslast die gepaard gaat met deze activiteiten. Enkel het verzorgen van een
informatiestand of het houden van een praatje over de studievereniging tijdens een
introductiedag van de opleiding is niet voldoende voor toekenning van een punt.
Daarmee zijn andere activiteiten die specifiek op eerstejaars gericht zijn wel
meegenomen in de beoordeling.
Het CUOS acht de organisatie van activiteiten, alsmede de openstelling van de
studievereniging voor internationals, als belangrijk. Daarmee werd er algauw een punt
toegekend bij het organiseren van activiteiten en/of algehele communicatie naar leden
in het Engels. Hierin ziet het CUOS een significante toename.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een punt voor jaarlijks contact met alumni
dienen verenigingen meerdere activiteiten voor specifiek deze groep te ontplooien met
een redelijke opkomst. Samenwerking met opzichzelfstaande alumniverenigingen
worden niet meegenomen.
C. Organisatie van reguliere activiteiten voor de eigen leden, zoals lezingen,
filmavonden, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
arbeidsmarktoriëntaties, borrels, feesten en de uitgave en redactie van een
vakinhoudelijk tijdschrift.
In verband met de diversiteit van de activiteiten die in deze categorie kunnen worden
geplaatst heeft het CUOS enkele vaste eisen bij de puntentoekenning gehanteerd,
hierbij is voornamelijk gekeken naar de grootte en frequentie van activiteiten. Voor het
organiseren van lezingen is een punt toegekend indien er minimaal vier of meer
inhoudelijke lezingen met een goede opkomst per jaar hebben plaatsgevonden.
Daarnaast is er voor het organiseren van minimaal drie binnenlandse excursies en/of
kantoor- en werkbezoeken één punt toegekend en een maximum van twee punten
indien dit vaker en meerdaags is geschied.
Indien de vereniging activiteiten organiseerde ter oriëntatie op de arbeidsmarkt, dan
werd daar maximaal een half punt voor toegekend. Dit kan ook verwerkt zijn in de
organisatie van kantoorbezoeken en excursies.
Voor de uitgave en redactie van een vakinhoudelijk tijdschrift dat minimaal vier keer
per jaar verschijnt is één punt toegekend. Een tijdschrift is volgens het CUOS
vakinhoudelijk als er meerdere vak gerelateerde artikelen van goede kwaliteit in staan.
Daarnaast moet het blad ook door vereniging zelf worden uitgegeven en niet door de
faculteit of een onafhankelijke redactie. Als het tijdschrift minder dan vier keer per jaar
verscheen, maar wel voldoende vakinhoudelijk was, is het CUOS overgegaan tot
toekenning van een 0,5 punt.
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Verenigingen organiseren voor hun leden veel sociale activiteiten, zoals borrels, feesten
en sportactiviteiten. Bij de beoordeling van dit criterium is gekeken naar de
hoeveelheid en diversiteit van de jaarlijkse activiteiten. Bijna elke vereniging
organiseert genoeg sociale activiteiten voor toekenning van één punt.
Voor het organiseren van minimaal drie filmavonden per jaar is het CUOS overgegaan
tot toekenning van 0,5 punt wegens de lage bestuurslast die gepaard gaat met de
organisatie van dit evenement. Hierbij heeft het CUOS wel het vereiste gehanteerd dat
deze filmvertoningen een inhoudelijk karakter moeten hebben.
Deze genoemde reguliere activiteiten vormen geen limitatieve opsomming. Het kan zijn
dat er ander soort activiteiten waren voor de eigen leden die niet onder een van de
genoemde categorieën geschaard konden worden. Afhankelijk van de grootte en
frequentie van de activiteit werd voor een dergelijke activiteit maximaal één punt
toegekend.
D. Organisatie van jaarlijkse activiteiten ter bewaking en bevordering van de
onderwijskwaliteit van de opleiding gedurende het gehele studiejaar
Uit de aangeleverde bewijsstukken moest kunnen blijken dat er sprake was van
regelmatig overleg met de opleidingsdirecteur of de faculteitsdirecteur. Dit kon blijken
uit notulen van dergelijke gesprekken, een verklaring van de opleidings- of
faculteitsdirecteur of uit de secretariële jaarverslagen van de vereniging. Het CUOS
heeft dit inhoudelijk getoetst. Het enkel onderhouden van mailcontact wordt als
onvoldoende beoordeeld. Voor regelmatig overleg werd maximaal één punt toegekend.
Overigens is het overleggen met enkel het adviserend student-lid van het
faculteitsbestuur of een studieadviseur onvoldoende om een punt toe te kennen.
Voor activiteiten dan wel overleg waarin de bewaking of bevordering van de
onderwijskwaliteit van de opleiding centraal staat werd maximaal één punt toegekend.
Dit kon blijken uit meegestuurde notulen dan wel verklaringen, het hebben en
ondersteunen van jaarvertegenwoordigingen en een bestuurslid dat zich specifiek
bezighoudt met onderwijs(kwaliteit). Een lid van het bestuur of de vereniging in een
opleidingscommissie wordt als ontoereikend voor dit criterium gezien.
E. Organisatie van boekenverkoop (toekenning van maximaal 1 punt)
Een aantal verenigingen organiseert de verkoop van boeken. Het organiseren van de
boekenverkoop levert één punt op. Veelal gebeurt dit in samenwerking met (online)
boekenwinkels.
Berekening totaal aantal bestuursbeursmaanden
De studievereniging kan op verschillende manieren opslag bovenop de standaard 9
bestuursbeursmaanden verdienen. Dit kan op basis van het ledenaantal en op basis van
het activiteitenaanbod. De opslag op basis van deze categorieën loopt als volgt op:
Punten o.g.v. activiteitenaanbod
5, 6 of 7 punten
8, 9 of 10 punten
11, 12, 13 punten
14, 15 of 16 punten

Opslag
0 maanden
7 maanden
14 maanden
21 maanden

Door het werken met halve punten, kan het voorkomen dat studieverenigingen tussen
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twee categorieën inzitten. Dit komt voor bij toekenning van 7,5 punten, 10,5 punten of
13,5 punten. Het CUOS heeft, in navolging van haar vorige besturen, de beslissing
genomen om dergelijke getallen naar beneden af te ronden, zodat de
studieverenigingen zodoende in de lagere klasse van opslag terecht komen.
Aantal leden
Maximaal 299 leden
300-499 leden
500-799 leden
800-1249 leden
1250-1999 leden
2000 leden of meer

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

Als de studievereniging aan de algemene en bijzondere voorwaarden voldoet, krijgt
men 9 bestuursbeursmaanden. Daarbovenop kunnen dus maximaal 21 maanden aan
activiteitenopslag verdiend worden en maximaal 10 maanden aan ledenopslag. Dit
brengt het maximum aantal bestuursbeursmaanden voor een studievereniging op 40.
Herberekening totaal aantal bestuursbeursmaanden
Gezien het tekort aan bestuursbeursmaanden op faculteiten met een grote groei is voor
deze faculteiten het aantal bestuursbeursmaanden herberekend. Dit gebeurt wanneer
het maximum aantal maanden voor een faculteit wordt overschreden. De Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 heeft namelijk een maximum aantal bestuursbeursmaanden voor alle studievereningen vastgesteld (635 maanden). Deze maanden
worden onderverdeeld over alle faculteiten op basis van het aantal ingeschreven
studenten. Wanneer de maximum grens wordt overschreden, heeft het CUOS de
maanden herberekend per faculteit conform de regeling, Zie hiervoor bijlage 8.
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Bijlage 3: CUOS-advies voor opname van drie jaar in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018
ASCI
De studievereniging ASCI richt zich op studenten van de discipline Informatiekunde van de
RUG. Op dit moment is ASCI niet opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017. De
vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 na tijdige statutenwijziging. Daarnaast heeft de vereniging 156
leden ingeschreven bij de RUG, waarmee de vereniging voldoet aan de 50% regel voor haar
opleiding. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale
activiteitenaanbod waardeert.
ASCI organiseert jaarlijks een buitenlandse reis. In 2015 is Istanbul bezocht en in 2016 Dublin.
Tijdens deze excursies worden bedrijven en verschillende bezienswaardigheden bezocht.
Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Voor haar nieuwe leden organiseert ASCI elk jaar een introductiekamp. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
Per jaar worden door ASCI drie tot vier lezingen georganiseerd. Tijdens deze lezingen vertelt een
spreker over studiegerelateerde onderwerpen. Daarnaast is er jaarlijks een bedrijvendag waarbij
bedrijven in Groningen voor ASCI komen spreken. Voor de organisatie van deze lezingen en de
bedrijvendag wordt 1 punt toegekend. Voor haar leden organiseert ASCI meerdere sociale
activiteiten, zoals borrels, feesten en bowlen. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
ASCI organiseert om het halve jaar een boekenverkoop voor haar leden, hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert ASCI voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 5 punten in de bijzondere criteria geen opslag op basis van haar activiteitenaanbod. Op
basis van het ledenaantal van 156 krijgt ASCI geen opslag. Daarmee komt de studievereniging
op een totaal van 9 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor
het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is
derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 8 bestuursbeursmaanden. Voor
meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.
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Clio
De studievereniging Clio richt zich op studenten van de opleiding International Relations and
International Organisations van de RUG. Op dit moment is Clio opgenomen in de
Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 29 bestuursbeursmaanden. De vereniging
voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 20172018. De vereniging heeft 760 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd
uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Clio organiseert elk jaar een ééndaags congres waarbij gemiddeld 160 personen aanwezig zijn.
Op dit congres worden meerdere inhoudelijke lezingen en workshops verzorgd. Hiervoor wordt
1,5 punt toegekend. Elk jaar vindt er een buitenlandse reis plaats. Afgelopen jaren zijn
achtereenvolgens Israël, Palestina, Georgië, Abchazië en Oekraïne. Daarnaast vindt er elk jaar
een driedaagse buitenlandse reis plaats naar Brussel. Voor deze twee reizen wordt gezamenlijk 1
punt toegekend.
Clio organiseert elk jaar een introductiekamp, een diner en een feest voor de nieuwe eerstejaars.
Het CUOS is van mening dat Clio een actieve houding aanneemt ten overstaan van de nieuwe
eerstejaars. Voor de organisatie van de eerstejaarsactiviteiten wordt 1 punt toegekend.
Clio is volledig toegankelijk voor Nederlandse en internationale studenten. Zo is de voertaal
Engels. Het CUOS vindt dit een goed initiatief en waardeert dit met 1 punt.
Ieder jaar worden er gemiddeld zes lezingen en workshops georganiseerd, hier is voldoende
bestuurslast mee gemoeid om over te gaan tot het toekennen van 1 punt.
Ieder jaar organiseert Clio een binnenlandse excursie naar Den Haag met een opkomst van
gemiddeld 50 personen. Daarnaast is er jaarlijks een inhousedag. Deze drie activiteiten
gezamenlijk leveren Clio 1,5 punt op voor de organisatie.
Clio heeft een actief beleid richting haar leden omtrent arbeidsmarktoriëntatie. Zodoende
waardeert het CUOS dit met 0,5 punt.
Clio organiseert elk jaar meerdere sociale activiteiten, zoals een maandelijkse borrel en
themafeesten. Voor het organiseren van deze activiteiten krijgt Clio 1 punt toegekend.
Verder verzorgt Clio de redactie en uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift. Dit tijdschrift
komt vier maal per jaar uit en het CUOS gaat hiermee over tot toekenning van 1 punt.
Clio voert regelmatig overleg met het faculteitsbestuur en de opleidingsdirecteur, dit is goed
voor 1 punt.
Tot slot organiseert Clio jaarlijks boekenverkopen voor haar leden. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert Clio voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 11,5 punten in de bijzondere criteria 14 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt de organisatie een opslag van 4
maanden. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 27 bestuursbeursmaanden. Het
maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het
definitieve aantal op 24 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening,
zie bijlage 8.
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Commotie
De studievereniging Commotie richt zich op studenten van de vakgroep Communicatie en
Informatiewetenschappen van de RUG. Op dit moment is Commotie opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 18 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in het Profileringfonds 2017-2018. De vereniging heeft 199
leden ingeschreven bij de RUG hiermee wordt niet voldaan aan de algemene voorwaarden.
Echter is 80% van de opleiding lid van commotie en voldoen zij hiermee aan de 50% eis.
Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod
waardeert.
Commotie organiseert jaarlijks het Communicatiecongres en het ComMa congres met
gemiddeld tachtig deelnemers. Voor deze activiteit samen wordt 1 punt toegekend.
De afgelopen jaren heeft Commotie elk jaar een buitenlandse studiereis georganiseerd. Hiervoor
wordt 1 punt toegekend.
Voor de organisatie van het introductiekamp en het eerstejaarsdiner tezamen gaat het CUOS
over tot toekenning van 1 punt. Ook organiseert Commotie activiteiten voor afstuderende leden,
hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Commotie organiseert elk jaar gemiddeld zes praktijkdagen. Daarnaast organiseert Commotie
ook elk jaar een Career Event. Voor deze activiteit gaat het CUOS over tot toekenning van 2
punten. Het CUOS kent 0,5 punt toe voor de georganiseerde lezingen.
Voor het organiseren van een maandelijkse borrel en enkele feesten gedurende het jaar kent het
CUOS 1 punt toe. Commotie brengt vier keer per jaar het blad Comment uit, deze is voldoende
vakinhoudelijk en hiervoor kent het CUOS 1 punt toe.
Activiteiten ter bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit worden buiten de
opleidingscommissie vanuit de faculteit niet georganiseerd. De toegezonden bewijsstukken
bevatten geen bewijs van bevordering van onderwijskwaliteit maar wel van regelmatig overleg
met de opleidingsdirecteur. Daarom wordt in deze categorie 1 punt toegekend.
De bestuurslast die gemoeid gaat met de verkoop van boeken is voldoende voor toekenning van
1 punt.
Advies
Het CUOS adviseert Commotie voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen van 10,5 punten
in de bijzondere criteria 7 maanden opslag op basis van haar activiteitenaanbod. Op basis van
het ledenaantal heeft Commotie recht op 0 maanden opslag. Daarmee komt de studievereniging
op een totaal van 16 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor
het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is
derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 14 bestuursbeursmaanden. Voor
meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.
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Cover
De studievereniging Cover richt zich op studenten van het Opleidingsinstituut voor Informatie
en Kunstmatige Intelligentie aan de RUG. Op dit moment is Cover opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 15 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. Daarnaast
heeft de vereniging 487 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet
worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Cover organiseert jaarlijks een symposium voor haar leden met studiegerelateerde
onderwerpen. Aan het symposium nemen jaarlijks ongeveer tachtig studenten deel. Voor de
organisatie van het symposium wordt 1 punt toegekend.
Jaarlijks gaan ongeveer twintig deelnemers mee op een buitenlandse excursie. De afgelopen
jaren zijn Boedapest, Bremen en Luxemburg bezocht. Tijdens deze excursie worden
universiteiten, bedrijven en verschillende bezienswaardigheden bezocht. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
Voor haar nieuwe leden organiseert Cover elk jaar een introductiekamp en een introductiedag.
Hiervoor wordt 1 punt toegekend. Daarnaast organiseert Cover voor aspirant-studenten Eén
Dag Student. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid voor toekenning van 1 punt.
Per jaar worden door Cover vijf tot zeven lezingen georganiseerd. Tijdens deze lezingen vertelt
een spreker over studiegerelateerde onderwerpen. Voor de organisatie van deze lezingen wordt 1
punt toegekend.
Cover voert de redactie van het tijdschrift Brainstorm, dat drie keer per jaar verschijnt. Dit
tijdschrift is voldoende vakinhoudelijk, maar verschijnt slechts drie keer per jaar. Daarom wordt
hier 0,5 punt voor toegekend.
In het kader van binnenlandse excursies wordt er door Cover ongeveer drie keer per jaar een
bedrijfsbezoek georganiseerd. De aard en grootte van deze activiteiten is genoeg voor
toekenning van 1,5 punt.
Voor haar leden organiseert Cover meerdere sociale activiteiten, zoals borrels, feesten, bowlen,
spellenavonden, LAN-avonden, actieve leden activiteiten, toernooien en een zeilkamp. Hiervoor
wordt 1 punt toegekend.
Cover voert regelmatig overleg met het faculteitsbestuur en de opleidingsdirecteur en draagt in
mindere mate bij aan bevordering van de onderwijskwaliteit, dit acht het CUOS goed voor 1,5
punt.
Cover organiseert een boekenverkoop voor haar leden, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert Cover voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 9 punten in de bijzondere criteria nog eens 7 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Daarnaast krijgt Cover op basis van haar ledenaantal nog een opslag van 2
maanden. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 18 bestuursbeursmaanden.
Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het
definitieve aantal op 13 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening,
zie bijlage 8.
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De Chemische Binding
De studievereniging De Chemische Binding richt zich op studenten van de faculteit Science and
Engineering van de RUG. Op dit moment is De Chemische Binding opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 15 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging
heeft 489 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe
het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
De Chemische Binding organiseert jaarlijks een symposium voor gemiddeld 120 deelnemers.
Het symposium is inhoudelijk van goede kwaliteit. Hiervoor wordt 1,5 punt toegekend.
Voor specifieke doelgroepen organiseert De Chemische Binding een aantal activiteiten. Jaarlijks
wordt er een Bèta-dag en een facultaire introductiedag voor scholieren georganiseerd, dit is goed
voor 0,5 punt. Daarnaast wordt er een introductiekamp voor eerstejaars georganiseerd. Het
CUOS kent hier 1 punt toe. Ook organiseert De Chemische Binding activiteiten voor
internationale studenten. Hiervoor wordt 0,5 punt toegekend.
Het tijdschrift ‘Het Chemisch Bindmiddel’ is vakinhoudelijk genoeg om over te gaan tot de
toekenning van 1 punt. Jaarlijks worden er meer dan vier lezingen georganiseerd, hier kent het
CUOS 1 punt voor toe. Daarnaast zijn vier keer per jaar excursies naar verschillende bedrijven
en instellingen, hier wordt 1,5 punt voor toegekend. Ook organiseert De Chemische Binding
voldoende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt oriëntatie. Hiervoor wordt 0,5 punt
toegekend. De Chemische Binding heeft een groot scala aan sociale activiteiten. Hieronder
vallen de wekelijkse borrel en feesten. Voor deze activiteiten wordt 1 punt toegekend.
De vereniging kent een commissie genaamd Education Committee, deze houdt zich bezig met
vakevaluaties en het bevorderen van onderwijskwaliteit. Dit is voldoende voor 1 punt. Ook is er
regelmatig overleg met de opleidingsdirecteur. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
De Chemische Binding organiseert gedurende het jaar een boekenverkoop. Hiervoor krijgt de
vereniging 1 punt toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert De Chemische Binding voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de
organisatie door het behalen van 10,5 punten in de bijzondere criteria nog eens 7 maanden
opslag op basis van haar activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt de organisatie
een opslag van 2 maanden, daarmee komt de studievereniging op een totaal van 18
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve
herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 13 bestuursbeursmaanden. Voor meer
informatie over de herberekening, zie bijlage 8.
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EBF
De faculteitsvereniging EBF richt zich op studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de RUG. Op dit moment is de EBF opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017
en krijgt 40 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor
opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 3443 leden
ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het
totale activiteitenaanbod waardeert.
De EBF organiseert jaarlijks een groot congres met meer dan 700 deelnemers en het
Bachelorsymposium. EBF organiseert jaarlijks verschillende soorten reizen; een buitenlandse
reis binnen Europa die de afgelopen jaren verschillende landen als bestemming had. Daarnaast
zijn er jaarlijks twee reizen van tien weken buiten Europa. Verder organiseert EBF samen met
MARUG de Recruitment Days. Voor categorie A wordt het maximale aantal van 4 punten
toegekend.
De EBF organiseert voor specifieke doelgroepen verschillende activiteiten. Elk jaar wordt een
introductiekamp georganiseerd voor eerstejaars studenten.
Voor internationale studenten wordt er een International Day georganiseerd.
De EBF organiseert verschillende activiteiten voor afstuderende studenten.
Voor alumni worden symposia, lezingen en informele bijeenkomsten georganiseerd. Voor
categorie B wordt het maximale aantal van 4 punten toegekend.
De EBF heeft een groot aantal sociale activiteiten voor eigen leden, zoals borrels, feesten, actieve
ledenactiviteiten en een kerstgala in samenwerking met de JFV. De EBF heeft een aantal keer
per jaar lezingen en er worden gastcolleges gegeven genaamd Business Classes. Jaarlijks vinden
er enkele inhousedagen plaats. EBF geeft het blad ´Prospect´ vier keer per jaar uit. Voor het
totaal aan reguliere activiteiten krijgt EBF het maximale aantal van 5 punten.
Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen de EBF en de faculteitsdirecteur, hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
De EBF organiseert jaarlijks een boekenverkoop. Hier wordt 1 punt voor toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert EBF voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 15 punten in de bijzondere criteria nog eens 21 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Voor haar ledenaantal worden 10 extra maanden toegekend. Daarmee komt
de studievereniging op een totaal van 40 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal
bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal
bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 35
bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.
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EPU
De studievereniging E Pluribus Unum (EPU) richt zich op studenten van de opleiding American
Studies van de RUG. Op dit moment is EPU opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 20162017 en krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden
voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 136 leden
ingeschreven bij de RUG. Dit is minder dan de vereiste 150 leden, maar EPU voldoet aan de
50%-norm, omdat er 196 studenten staan ingeschreven voor de bachelor- en masteropleiding
American Studies. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale
activiteitenaanbod waardeert.
Aan de hand van de aangeleverde bewijsstukken door EPU kent het CUOS 1 punt toe voor het
jaarlijks organiseren van een buitenlandse reis. Zo ging EPU in 2015-2016 naar Boedapest.
EPU organiseert jaarlijks een introductiekamp en verscheidene activiteiten voor hun eerstejaars
studenten. Daarnaast heeft EPU een mentorsysteem. Voor deze activiteiten ontvangt EPU 1
punt. Daarnaast is de vereniging volledig Engelstalig, wegens het hebben van nationale en
internationale studenten. Hiervoor kent het CUOS ook 1 punt toe.
In 2015-2016 zijn er meerdere lezingen georganiseerd, maar wegens gebrek aan consistentie
wordt hier geen punt voor toegekend. EPU organiseert diverse sociale activiteiten zoals borrels
en feesten. Hier is voldoende bestuurslast mee gemoeid om 1 punt toe te kennen. EPU
organiseert gemiddeld vier keer per jaar filmavonden voor de eigen leden. Hiervoor wordt 0,5
punt toegekend. EPU geeft vier keer per jaar het blad ‘American Studies Herald’ uit. Dit blad is
voldoende vakinhoudelijk om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
EPU heeft geen activiteiten ter bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit van de
opleiding en krijgt hiervoor geen punt toegekend.
EPU heeft in het verleden een boekenverkoop georganiseerd. Hiervoor wordt 0,5 punt
toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert EPU voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. In totaal heeft EPU 7,5 punten gescoord voor het totale
activiteitenaanbod. Naast de 9 basismaanden wordt er geen opslag verdiend op basis van het
activiteitenaanbod. Op basis van het aantal leden krijgt EPU geen opslag. Daarmee komt de
studievereniging op een totaal van 9 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal
bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal
bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 8
bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.
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Esperia
De studievereniging Esperia richt zich op studenten van de opleiding Europese Talen en
Culturen bij de faculteit Letteren aan de RUG. Op dit moment is Esperia opgenomen in de
Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet
aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018.
Daarnaast heeft de vereniging 207 leden ingeschreven bij de RUG. Hiermee heeft de vereniging
het minimum van 200 leden overschreden. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe
het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
De afgelopen drie jaar heeft Esperia jaarlijks een buitenlandse excursie georganiseerd. Zo ging
de reis van de vereniging in 2015-2016 naar Boedapest. Hiervoor kent het CUOS Esperia 1 punt
toe.
Naast de activiteiten voor normale leden organiseert Esperia ook ieder jaar een introductiekamp
en andere activiteiten voor haar eerstejaarsstudenten. Hiervoor kent het CUOS 1 punt toe. Ook
voor het in 2015-2016 gegroeide aanbod voor internationale studenten kent het CUOS 1 punt
aan Esperia toe.
Esperia geeft drie keer per jaar een tijdschrift uit. Deze waardeert het CUOS als voldoende
vakinhoudelijk en daarvoor krijgt Esperia 0,5 punt. Ook de kantoorbezoeken worden
gewaardeerd met 0,5 punt. Daarnaast organiseert Esperia maandelijks een borrel en zijn er
meerdere andere activiteiten en feesten waarvoor het CUOS dan ook 1 punt geeft.
Ieder jaar organiseert Esperia een boekenverkoop voor haar leden. Hiervoor geeft het CUOS ook
1 punt.
Advies
Het CUOS adviseert Esperia voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden, verkregen door het voldoen aan de
algemene voorwaarden, verkrijgt de organisatie door het behalen van 6 punten in de bijzondere
criteria geen maanden opslag op basis van haar activiteitenaanbod. Op basis van haar
ledenaantal volgt ook geen opslag. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 9
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Hiermee komt het definitieve aantal op 8 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.

› 21

FMF
De studievereniging FMF richt zich op studenten van de opleidingen (Technische)
Natuurkunde, (Technische) Wiskunde, Sterrenkunde en Informatica. Op dit moment is FMF
opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 16 bestuursbeursmaanden. De
vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 694 leden ingeschreven bij de RUG.
Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod
waardeert.
FMF organiseert een jaarlijks symposium. Gemiddeld zijn er meer dan 100 bezoekers. Het
CUOS kent hiervoor 1,5 punt toe. FMF organiseert jaarlijks een buitenlandse reis voor haar
leden, de afgelopen drie jaar is FMF onder andere afgereisd naar Sint Petersburg, Singapore en
Indonesië. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te
gaan.
FMF organiseert jaarlijks een introductiekamp en –dag voor wiskunde en informatica
studenten. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te
gaan. Daarnaast organiseert FMF ook activiteiten voor aspirant studenten en internationale
studenten. Hiervoor wordt in totaal 2 punten toegekend.
FMF organiseert gemiddeld meer dan vier lezingen per jaar, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Ook organiseert FMF een omvangrijk aantal filmavonden per jaar, hiervoor wordt 0,5 punt
toegekend.
FMF organiseert excursies voor haar leden. De aard en de inhoud van de excursies als mede het
aantal deelnemers is voldoende om tot toekenning van 1,5 punt over te gaan. FMF organiseert
diverse sociale activiteiten, zoals diverse borrels en feesten. Voor deze sociale activiteiten is
voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan. FMF voert de
redactie en verzorgt de uitgave van het vakinhoudelijke blad ‘De Periodiek’. De vakinhoudelijkheid evenals de verschijningsfrequentie zijn voldoende om tot toekenning van 1 punt
over te gaan. FMF organiseert activiteiten ten behoeve van de arbeidsmarktoriëntatie voor haar
leden. Hiervoor wordt 0,5 toegekend.
FMF heeft activiteiten ter bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit van de
Opleiding. Daarnaast vinden er regelmatig overleggen plaats met de opleidingsdirecteur. In
totaal krijgt FMF 2 punten.
In de afgelopen drie jaar heeft de FMF een boekenverkoop georganiseerd. Dit is voldoende voor
toekenning van 1 punt.
Advies
Het CUOS adviseert FMF voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 13,5 punten in de bijzondere criteria nog eens 14 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt de organisatie een opslag van 4
maanden, daarmee komt de studievereniging op een totaal van 27 bestuursbeursmaanden. Het
maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het
definitieve aantal op 20 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening,
zie bijlage 8.

› 22

GFE
De studievereniging Groninger Fiscale Eenheid (GFE) richt zich op fiscale studenten van de
Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Op dit moment is GFE
opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De
vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 270 leden ingeschreven bij de RUG, hieronder
zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
GFE organiseert jaarlijks een symposium. Hiervoor wordt 1 punt toegekend. Elk jaar organiseert
GFE een buitenlandse reis, afgelopen jaren zijn Rio, San Francisco en Kaapstad bezocht.
Voorafgaand aan de reis worden meerdere kantoorbezoeken afgelegd en tijdens de reis worden
er verschillende vakinhoudelijke en sociale activiteiten georganiseerd. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
GFE onderhoudt contacten met haar alumni. Jaarlijks wordt er een alumniborrel georganiseerd,
waarvoor 1 punt wordt toegekend. Voor de activiteiten voor afstuderende krijgt GFE 1 punt.
GFE organiseert jaarlijks een kantorendag. Hierbij maken studenten en kantoren kennis met
elkaar door middel van een plenair gedeelte, een lunch en gesprekken tussen kantoren en
studenten. Verder organiseert GFE Inhousedagen en een taxtour. Voor de bovenstaande
activiteiten tezamen worden 2 punten toegekend. Ook verdient GFE een 0,5 punt ten behoeve
van arbeidsmarktoriënterende activiteiten. Daarnaast organiseert GFE diverse sociale
activiteiten voor haar leden. Er is een maandelijkse borrel, jaarlijks een nieuwe leden dag en een
actieve leden dag. Voor deze sociale activiteiten samen wordt 1 punt toegekend.
Voor het blad Out of the Box krijgt GFE 1 punt.
GFE onderneemt blijkens de ingediende stukken geen activiteiten ter bewaking en bevordering
van de onderwijskwaliteit van de opleiding en krijgt hiervoor geen punt toegekend.
GFE organiseert een boekenverkoop voor haar leden. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert GFE voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie een opslag van 7
maanden op basis van haar activiteitenaanbod. Op basis van haar ledenaantal volgt geen opslag.
Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee komt de
studievereniging op een totaal van 15 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.

› 23

G.H.D. Ubbo Emmius
De studievereniging G.H.D. Ubbo Emmius (Ubbo Emmius) richt zich op studenten van de
studie Geschiedenis aan de RUG. Op dit moment is Ubbo Emmius opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 20 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging
heeft 539 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe
het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Ubbo Emmius organiseert jaarlijks een congres. Gemiddeld kent het congres meer dan 100
deelnemers. Het congres bestaat uit meerdere plenaire lezingen en workshops waarbij veel
sprekers van buiten de universiteit aangetrokken worden. Voor de bestuurslast die gemoeid is
met het organiseren van dit congres krijgt Ubbo Emmius 1,5 punt toegekend.
Ieder jaar wordt er een grote en een kleine buitenlandse reis georganiseerd. Afgelopen jaren zijn
deze reizen achtereenvolgens naar Brugge, Oxford en Dublin geweest. Het deelnemersaantal ligt
rond de zestig personen. Deze reizen kennen een goede combinatie tussen inhoudelijke en
sociale activiteiten. Voor het organiseren van deze grote en kleine buitenlandse reizen krijgt
Ubbo Emmius 1 punt toegekend.
Ubbo Emmius organiseert elk jaar een introductiekamp voor de eerstejaars studenten
Geschiedenis. Daarmee organiseert de vereniging ook studiestart weken voor de eerstejaars. Dit
is genoeg voor toekenning van 1 punt. Het organiseren van alumni activiteiten is genoeg voor 1
punt.
Ubbo Emmius organiseert ieder jaar een carrièrecongres en carrière-excursie.
Daarnaast organiseert hij voor zijn leden een maandelijkse borrel, meerdere feesten, een
pubquiz en andere sociale activiteiten. Ieder jaar worden er gemiddeld zes lezingen
georganiseerd. Verder worden er op regelmatige basis filmvertoningen gehouden die door het
CUOS als voldoende inhoudelijk worden bestempeld. Ubbo Emmius brengt jaarlijks vier à
vijfmaal het tijdschrift ‘UBdate’ uit. Dit tijdschrift is als vakinhoudelijk aan te merken. Het
organiseren van deze reguliere activiteiten vergt genoeg bestuurslast om het maximale aantal
van 5 punten toe te kennen.
Ubbo Emmius heeft blijkens de aangeleverde bewijsstukken overleg met het faculteitsbestuur
van de faculteit Letteren gehad. Het CUOS kent derhalve 1 punt toe.
Ubbo Emmius organiseert jaarlijks boekenverkopen voor haar leden. Het CUOS kent hier 1 punt
voor toe.
Advies
Het CUOS adviseert G.H.D. Ubbo Emmius voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 11,5 punten in de bijzondere criteria nog eens 14 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt de organisatie een opslag van 4
maanden. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 27 bestuursbeursmaanden. Het
maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het
definitieve aantal op 24 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening,
zie bijlage 8.

› 24

GLV Idun
De studievereniging GLV Idun richt zich op studenten van de vakgroep Biologie en
Levenswetenschappen van de RUG. Op dit moment is GLV Idun opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt zij 19 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan
alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De
vereniging heeft 1212 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet
worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Het congres dat GLV Idun organiseert wordt door meer dan honderd deelnemers bezocht. De
organisatie van het congres brengt voldoende bestuurslast met zich mee om tot toekenning van
1,5 punt over te gaan. Voor de buitenlandse reis die worden georganiseerd door GLV Idun wordt
in totaal 1 punt toegekend. Daarnaast krijgt GLV Idun 1 punt voor het groot aanbod aan
meerdaagse evenementen.
GLV Idun organiseert jaarlijks meerdere introductie activiteiten en heeft een eerstejaars
commissie. Het CUOS kent hier 1 punt voor toe. Voor de organisatie van de jaarlijkse zeilreis en
borrel voor alumni wordt 1 punt toegekend.
GLV Idun voert de redactie en verzorgt de uitgave van het vakinhoudelijke blad ‘Lifeline’, welke
vier keer per jaar verschijnt. Het CUOS kent hiervoor 1 punt toe.
GLV Idun organiseert diverse sociale activiteiten waaronder borrels en verschillende
themafeesten. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te
gaan. GLV Idun organiseert jaarlijks lezingen en binnenlandse excursies. De organisatie van
deze activiteiten gaat gemoeid met voldoende bestuurslast om over te gaan tot toekenning van 3
punten.
GLV Idun heeft overleggen met de opleidings/faculteits directeur. Hiervoor kent het CUOS 1
punt toe.
GLV Idun organiseert een boekenverkoop voor haar leden. Hiermee is voldoende bestuurslast
gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Advies
Het CUOS adviseert GLV Idun voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het
behalen van 12,5 punten in de bijzondere criteria nog eens 14 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt de organisatie een opslag van 6
maanden, daarmee komt de studievereniging op een totaal van 29 bestuursbeursmaanden. Het
maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het
definitieve aantal op 17 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening,
zie bijlage 8.

› 25

GTD Bernoulli
De studievereniging GTD Bernoulli richt zich op studenten van de Master Chemistry en
Chemical engineering. Op dit moment is Bernoulli niet opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt zij derhalve geen bestuursbeursmaanden. De vereniging
voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 20172018. De vereniging heeft 81 leden ingeschreven bij de RUG. Omdat er niet voldaan wordt aan
de minimum eis van 200 ingeschreven leden bij de vereniging, is het aantal leden t.o.v. het
aantal ingeschrevenen bij de opleidingen bepaald op 67,5%. Hiermee voldoet GTD Bernoulli aan
deze eis en de algemene voorwaarden. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het
CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
GTD Bernoulli organiseert sinds 2015-2016 een symposium. Omdat dit voor het eerst
georganiseerd is kent het CUOS hier geen punten voor toe.
De voertaal van GTD Bernoulli is Engels en daarmee staat de vereniging open voor
internationale studenten. Het CUOS kent hier 1 punt voor toe. De activiteiten die georganiseerd
worden voor master studenten en daarmee afstuderende is 1 punt waard.
Voor de jaarlijkse lezingen die Bernoulli organiseert en het vakinhoudelijk tijdschrift, wordt er
1,5 punt toegekend. Daarnaast zijn er wekelijks borrels en vinden er ook feesten plaats. Hiervoor
krijgt GTD Bernoulli in totaal 1 punt. De binnenlandse excursies en daarmee samenhangende
arbeidsmarktoriëntatie zijn 2 punten waard.
GTD Bernoulli heeft regelmatig overleg met opleidingsdirecteur gedurende het studiejaar,
zodoende kan hiervoor 1 punt worden toegewezen.
Advies
Het CUOS adviseert GTD Bernoulli voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. De organisatie verkrijgt op grond van het
voldoen aan de algemene voorwaarden 9 basismaanden toegekend. Door het behalen van 7.5
punten in de bijzondere criteria heeft de vereniging geen recht op opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 9
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Hiermee komt het definitieve aantal op 7 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.

› 26

Ibn Battuta
De faculteitsvereniging Ibn Battuta (Ibn Battuta) richt zich op studenten van de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Op dit moment is Ibn Battuta opgenomen in de
Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 20 bestuursbeursmaanden. De vereniging
voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 20172018. De vereniging heeft 582 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd
uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Ibn Battuta organiseert een keer per jaar een buitenlandse excursie. De afgelopen jaren zijn
Albanië, Macedonië en Kosovo bezocht. Het CUOS kent hiervoor 1 punt toe.
Voor eerstejaars is er een introductieweekend en een Eerstejaarscommissie die meerdere
activiteiten organiseert gedurende het jaar. Het CUOS kent hiervoor 1 punt toe. Er zijn
meerdere activiteiten voor internationals, maar omdat deze door EGEA worden georganiseerd,
krijgt Ibn Battuta hier 0,5 punt voor.
Het blad ‘Girugten’ is vakinhoudelijk en van voldoende kwaliteit maar wordt uitgegeven door de
faculteit en niet door Ibn Battuta zelf. Het faculteitsblad heeft een dermate onafhankelijk
karakter dat hiervoor geen punten worden toegekend.
Ibn Battuta organiseer meerdere excursies per jaar naar bedrijven en instellingen. De focus van
deze activiteiten ligt op de arbeidsmarktoriëntatie. Het CUOS kent voor deze excursies 2 punten
toe. Ibn Battuta organiseert gemiddeld meerdere lezingen per jaar met een vakinhoudelijk
karakter, hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om over te gaan toe toekenning van 1 punt.
Ibn Battuta heeft een groot scala aan sociale activiteiten waaronder borrels en feesten. Hiervoor
wordt 1 punt toegekend.
Uit de aangeleverde bewijsstukken kan niet genoeg worden opgemaakt dat Ibn Battuta overleg
heeft gevoerd met de opleidings-/faculteitsdirecteur. Daarom wordt 0,5 punt toegekend.
Ibn Battuta organiseert twee keer per jaar een boekenverkoop voor haar leden, hiervoor wordt 1
punt toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert Ibn Battuta voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het
behalen van 8 punten in de bijzondere criteria nog eens 7 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt de vereniging nog eens 4 maanden
opslag. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 20 bestuursbeursmaanden.
Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee komt de
studievereniging op een totaal van 18 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.

› 27

LISA
De studievereniging “Law & ICT Students’ Association” (LISA) is op dit moment opgenomen in
de Regeling Profileringsfonds 2016-2017. De organisatie richt zich op studenten van het
vakgebied Recht & ICT. Op dit moment heeft LISA 216 leden die staan ingeschreven aan de
RUG. De vereniging voldoet aan de algemene voorwaarden en aan de bijzondere voorwaarden
om opgenomen te worden in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. Hieronder wordt
gemotiveerd uiteengezet hoe het CUOS LISA waardeert op basis van het activiteitenaanbod en
ledenaantal.
LISA organiseert jaarlijks een eigen symposium, waar veel deelnemers op afkomen. Hiervoor
kent het CUOS 1,5 punt toe. Daarnaast organiseert zij de jaarlijks buitenlandse reis naar Madrid,
Sofia en Talinn. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Voor specifieke doelgroepen organiseert LISA een speciale dag voor alumni. Hiervoor wordt 1
punt toegekend.
Het tijdschrift dat door LISA wordt uitgegeven wordt als voldoende vakinhoudelijk gewaardeerd
met 1 punt. Wat betreft de organisatie van reguliere activiteiten organiseert LISA onder andere
een kroegcollege en kantoorbezoeken. Hier is voldoende bestuurslast mee gemoeid om 2 punten
toe te kennen. Voor de organisatie van een maandelijkse borrel en speciale feesten wordt 1 punt
toegekend.
Uit de door LISA aangeleverde stukken blijkt geen organisatie van jaarlijkse activiteiten ter
bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit van de opleiding en het regelmatig voeren
van overleg met de opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur. Tevens is geen
boekenverkoop uit de stukken op te maken.
Advies
Het CUOS adviseert Law & ICT Students’ Association voor drie jaar op te nemen in de in de
Regeling Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. LISA behaalt in totaal 7.5 punten in
de bijzondere criteria. Er moeten minimaal 8 punten behaald worden in de bijzondere criteria
om in aanmerking te komen voor een opslag van bestuursbeursmaanden. Door meer dan het
minimum van 5 punten te halen komt LISA echter wel in aanmerking voor 9
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 8 bestuursbeursmaanden. Voor meer
informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 28

JFV
De Juridische Faculteitsvereniging (JFV) richt zich op studenten van de Faculteit
Rechtsgeleerdheid van de RUG. Op dit moment is de JFV opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 32 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging
heeft 2111 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe
het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
De JFV organiseert elk jaar het congres ‘Groninger Juristen Congres’. Daarnaast is er ieder jaar
een excursie naar Brussel/Leuven. Hiervoor worden in totaal 2,5 punten toegekend.
Voor de eerstejaars worden er meerdere activiteiten georganiseerd, waaronder een symposium.
Voor internationale studenten zijn er ieder jaar dagexcursies. In totaal worden hiervoor 2
punten toegekend.
De JFV voert de redactie en verzorgt de uitgave van het vakinhoudelijke blad ‘In Casu’. Dit blad
verschijnt vier keer per jaar. Dit is voldoende voor toekenning van 1 punt. Jaarlijks vinden er
meerdere binnenlandse excursies plaats. Het CUOS kent hiervoor 2 punten toe.
De JFV organiseert jaarlijks de JVF Carrière Tour, dit is een tweedaags evenement waarbij
verschillende advocatenkantoren worden bezocht. In het kader van arbeidsmarktoriëntatie kent
het CUOS hiervoor 0,5 punt toe. De JFV organiseert diverse sociale activiteiten die openstaan
voor al haar leden. Voorbeelden hiervan zijn de wintersportreis, themafeesten, de maandelijkse
borrel en een gala in samenwerking met de EBF. Voor deze activiteiten wordt 1 punt toegekend.
Elke twee maanden voert de JFV overleg met het faculteitsbestuur, hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
De JFV organiseert een boekenverkoop voor haar leden. Hiermee is voldoende bestuurslast
gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Advies
Het CUOS adviseert de JFV voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het
behalen van 11 punten in de bijzondere criteria nog eens 14 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt de JFV een opslag van 10 maanden.
Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 33 bestuursbeursmaanden. Het maximale
aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het
aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee komt de studievereniging op
een totaal van 31 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening, zie
bijlage 8.

› 29

M.F.V. Panacea
De faculteitsvereniging M.F.V. Panacea richt zich op studenten van Faculteit der Medische
Wetenschappen van de RUG. Op dit moment is Panacea opgenomen in de
Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 40 bestuursbeursmaanden. De vereniging
voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 20172018. De vereniging heeft 2962 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd
uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Panacea organiseert jaarlijks een symposium voor haar leden. Het symposium duurt een dag en
bestaat uit lezingen en workshops en heeft gemiddeld 200 deelnemers. Daarnaast wordt er
jaarlijks een Medische Carrière Dag georganiseerd. Hier kunnen studenten verschillende
plenaire sessies en workshops bijwonen van verschillende medische specialismen. De Medische
Carrière Dag wordt door ongeveer 200 studenten bezocht.
Elk jaar gaan ongeveer vijftig deelnemers mee op de Buitenlandse Reis. De afgelopen jaren zijn
Barcelona, Krakau en Praag bezocht. Door het bezoeken van de plaatselijke medische faculteit,
het bezoeken van een ziekenhuis en het organiseren van verschillende andere activiteiten is met
deze reis voldoende bestuurslast gemoeid. Hiernaast organiseert de vereniging ook Masterraad
cursussen die gewaardeerd worden op 1 punt, omdat dit meerdaagse evenementen zijn. Het
CUOS kent voor de hele categorie in totaal 3.5 punten toe.
Voor vierdejaars scholieren wordt een College Carrousel georganiseerd zodat zij kennis kunnen
maken met de universiteit, dit is voldoende om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Voor eerstejaars geneeskundestudenten organiseert Panacea elk jaar een introductie, bestaande
uit twee facultaire dagen en een introductieprogramma. Hiermee is voldoende bestuurslast
gemoeid voor toekenning van 1 punt.
Door de Masterraad worden verschillende activiteiten voor masterstudenten georganiseerd,
zoals borrels, ECG-cursussen en een carrièrecursus. Omdat deze activiteiten voldoende
inhoudelijk en gericht op afstuderenden zijn wordt hiervoor 1 punt toegekend.
De jaarlijkse activiteiten die voor alumni worden georganiseerd zijn ook voldoende voor 1 punt.
Voor de leden van Panacea worden veel verschillende sociale activiteiten georganiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn borrels, feesten, een gala, een zeilweekend, een liftwedstrijd, deelname
aan de Batavierenrace en verschillende sporttoernooien. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Panacea voert de redactie en verzorgt de uitgave van het blad ‘Panessay’. Deze is vakinhoudelijk,
waardoor er 1 punt voor wordt toegekend.
Ook zijn er gemiddeld 4 lezingen per jaar en organiseert de vereniging een bezoek aan het
Brandwondencentrum Beverwijk en aan defensie. Verder zijn er sollicitatiecursussen en
medische carrièredagen. Voor deze activiteiten worden in totaal nog 2,5 punten toegekend.
Er zijn jaarvertegenwoordigingen en de International Bachelor of Medicine Groningen,
Onderwijs Overleg Geneeskunde en ProMed. Ter bewaking en bevordering van de
onderwijskwaliteit wordt daarom 1 punt toegekend. Tevens voert Panacea regelmatig overleg
met de opleidingsdirecteur, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Panacea organiseert een boekenverkoop voor haar leden, hiermee is voldoende bestuurslast
gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Advies
Het CUOS adviseert M.F.V. Panacea voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de
organisatie door het behalen van 15 punten in de bijzondere criteria 21 maanden opslag op basis
van haar activiteitenaanbod. Door het ledenaantal verkrijgt Panacea een opslag van 10
maanden. De studievereniging komt hiermee op een totaal van 40 bestuursbeursmaanden.
Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
echter wel overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee
komt de studievereniging op een totaal van 36 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie
over de herberekening, zie bijlage 8.

› 30

MARUG
De studievereniging MARUG richt zich op studenten van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde die een associatie hebben met marketing. Op dit moment is MARUG opgenomen
in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 25 bestuursbeursmaanden. De vereniging
voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 20172018. De vereniging heeft 454 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd
uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
De MARUG organiseert elk jaar een congres met ongeveer vijfhonderd deelnemers. Het congres
bestaat uit lezingen in de ochtend en workshops in de middag, met een lunch en afsluitende
borrel. De MARUG organiseert elk jaar een studiereis van zeven dagen binnen Europa. De
afgelopen drie jaar zijn Praag, Barcelona en Istanbul bezocht. Het CUOS kent voor deze
categorie 3,5 punten toe.
MARUG organiseert veel activiteiten voor specifieke doelgroepen, vooral voor masterstudenten
en alumni. MARUG organiseert voor eerstejaars jaarlijks de Commercial Break en verschillende
lezingen onder de naam Marketing Classes. Hiervoor krijgt de MARUG 0,5 punt toegekend.
Voor masterstudenten wordt elk jaar het MARUG Intelligence event en de Master Career Day
georganiseerd. In totaal wordt hier 1 punt voor toegekend. Ook is de vereniging voldoende
gericht op internationale studenten. Het CUOS kent hiervoor 1 punt toe.
Voor alumni bestaat MARUG Plus. Meerdere keren per jaar worden er borrels georganiseerd in
Amsterdam en elk jaar is er minstens één inhoudelijke activiteit. MARUG krijgt hier 1 punt voor
toegekend.
MARUG heeft een divers aantal sociale activiteiten waaronder de maandelijkse borrel, actieve
leden dagen en feesten. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om over te gaan op 1 punt.
Ook organiseert MARUG gedurende het jaar voldoende lezingen voor 1 punt.
Jaarlijks worden er Inhousedagen georganiseerd. Daarnaast organiseert MARUG de
Recruitment Days in samenwerking met de EBF. Voor deze activiteiten tezamen worden 2
punten toegekend. Ook krijgt MARUG 1 punt voor het organiseren van lezingen.
MARUG voert voldoende overleg met de opleidingsdirecteur en helpt mee aan de bevordering
van de onderwijskwaliteit. Het CUOS kent hiervoor 2 punten toe.
MARUG organiseert geen boekenverkoop. Hiervoor wordt dan ook geen punt toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert MARUG voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de negen basismaanden verkrijgt de organisatie door het
behalen van 13 punten in de bijzondere criteria 14 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Door haar ledenaantal ontvangt MARUG een opslag van 2 maanden.
Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 25 bestuursbeursmaanden. Het maximale
aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het
aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op
22 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 31

Nexus
De studievereniging Nexus richt zich op studenten van de opleiding International and European
Law van de RUG. Op dit moment is Nexus reeds opgenomen in de Regeling Profileringsfonds
2016-2017. De vereniging voldoet aan de algemene voorwaarden voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 199 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder
zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod van Nexus
waardeert.
Aan de hand van de aangeleverde bewijsstukken door Nexus heeft het CUOS kunnen
constateren dat Nexus de afgelopen jaren twee keer een congres heeft georganiseerd samen met
Vintres. Voor deze activiteiten ontvangt Nexus 0,5 punt.
Voor eerstejaars International and European Law studenten organiseert Nexus een
introductiedag. Voor deze activiteit ontvangt Nexus 0,5 punt. Nexus is ook gericht op
internationale studenten en krijgt hiervoor 1 punt.
Nexus geeft een inhoudelijk blad uit en krijgt hiervoor 1 punt. Voor het organiseren van lezingen
krijgt Nexus 1 punt. Afgelopen jaren hebben er binnenlandse excursies, debatten en mock trials
plaatsgevonden. Hiervoor wordt 1,5 punt toegekend. Voor het organiseren van borrels krijgt
Nexus 1 punt.
Nexus onderneemt enkele activiteiten ter bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit
van de opleiding International and European Law. Echter gaat hiermee geen aanzienlijke
bestuurslast gepaard en kan er daarom geen punt worden toegekend.
Nexus organiseert een boekenverkoop. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Advies
Nexus behaalt in totaal 7,5 punten in de bijzondere criteria. Aangezien hierbij aan het minimum
van 5 punten in de bijzondere criteria is voldaan, komt Nexus in aanmerking voor 9
bestuursbeursmaanden. Over de algemene voorwaarden wordt opgemerkt dat het hieraan niet
voldoen door het tekort van 1 lid ten opzichte van het vereiste van 200 leden, voor het CUOS
onvoldoende reden om te adviseren tot niet opname. Hiermee adviseert het CUOS Nexus voor
drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging.
Echter is het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 8 bestuursbeursmaanden. Voor meer
informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 32

ODIOM
De studievereniging ODIOM richt zich op studenten van de opleidingen Pedagogische
Wetenschappen en Onderwijskunde. Op dit moment is ODIOM opgenomen in de
Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 27 bestuursbeursmaanden. De vereniging
voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 20172018. De vereniging heeft 638 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd
uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
ODIOM organiseert elk jaar een symposium met deelnemersaantallen rond de vijfentachtig.
Hiervoor wordt 1 punt toegekend. Jaarlijks wordt er een buitenlandse reis georganiseerd voor
ongeveer dertig deelnemers. Afgelopen drie jaar zijn Praag, Krakau en Istanbul bezocht,
hiervoor wordt 1 punt toegekend.
ODIOM organiseert elk jaar een introductiekamp en een ‘Warming Up Periode’ voor haar
eerstejaarsstudenten. Het CUOS kent hiervoor 1 punt toe. Voor afstuderenden worden jaarlijks
meerdere lezingen georganiseerd met het oog op de carrière na de studie. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend. Twee keer per jaar vindt er een alumniborrel plaats, waarvoor 1 punt wordt
toegekend.
ODIOM organiseert een groot aantal gastcolleges, workshops en lezingen per jaar. Verder wordt
vier keer per jaar het tijdschrift ODIOM magazine uitgegeven. Het tijdschrift is voldoende
vakinhoudelijk. Daarnaast worden er twee excursies per jaar georganiseerd. ODIOM organiseert
verder veel sociale activiteiten voor haar leden, zoals borrels en feesten. Het CUOS kent voor
deze activiteiten in totaal 4,5 punten toe.
ODIOM organiseert meerdere keren per jaar een bijeenkomst van de jaarvertegenwoordigingen
waar elk blok wordt geëvalueerd. Daarnaast organiseert zij twee keer per jaar een
onderwijsplatform. Hiervoor wordt in het kader van bewaking en bevordering van de
onderwijskwaliteit in totaal 1 punt toegekend.
Er vindt gedurende het jaar boekenverkoop plaats door de vereniging. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert ODIOM voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het
behalen van 11,5 punten in de bijzondere criteria nog eens 14 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal ontvangt ODIOM nog eens 4 maanden extra.
Daarmee komt en blijft de studievereniging op een totaal van 27 bestuursbeursmaanden. Echter
is het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee komt de
studievereniging op een totaal van 25 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.

› 33

Pharmaciae Sacrum
De studievereniging Pharmaciae Sacrum richt zich op studenten van de studie Farmacie van de
RUG. Op dit moment is Pharmaciae Sacrum opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 20162017 en krijgt 28 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden
voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017- 2018. De vereniging heeft 624 leden
ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het
totale activiteitenaanbod waardeert.
Pharmaciae Sacrum organiseert elk jaar twee symposia. Er wordt een Diëssymposium van twee
dagdelen georganiseerd, waar gemiddeld 100 deelnemers op af komen. Daarnaast organiseert
Pharmaciae Sacrum het ouderejaarssymposium. Voor deze symposia wordt 2,5 punten
toegekend. Ieder jaar wordt door Pharmaciae Sacrum een buitenlandse reis georganiseerd,
afgelopen jaren werden Lille, Wenen en Gdansk bezocht. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Pharmaciae Sacrum organiseert elk jaar meerdere activiteiten voor eerstejaars studenten. Zo
organiseert zij een introductiekamp, een introductiedag, eerstejaarsexcursies en een
symposium. Hiervoor wordt 1 punt toegekend. Ook is zij betrokken bij het organiseren van ‘Één
Dag Student’ voor middelbare scholieren, waarvoor het CUOS 1 punt toekent.
Tevens wordt er voor ouderejaarsstudenten een carrièredag en excursie georganiseerd, in totaal
wordt 1 punt toegekend voor deze doelgroep. Voor alumni organiseert Pharmaciae Sacrum een
jaarlijkse alumnidag, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Pharmaciae Sacrum geeft ieder jaar het vakinhoudelijke verenigingsblad ‘Foliolum’ uit. Ook
organiseert Pharmaciae Sacrum elk jaar meerdere lezingen. Pharmaciae Sacrum organiseert
elke maand een ledenborrel en verscheidene feesten per jaar. Verder organiseert Pharmaciae
Sacrum elk jaar een tweedaags Binnenlands Bedrijfsbezoek. Hiervoor wordt in totaal 5 punten
toegekend.
Pharmaciae Sacrum faciliteert de commissie Student Overleg Farmacie waar elke maand
vergaderd wordt over de kwaliteit van het onderwijs met de studentleden van de
universiteitsraad, faculteitsbestuur, faculteitsraad en opleidingscommissies. Ook wordt een
onderwijsmiddag gefaciliteerd, vier keer per jaar een raad van advies met de
opleidingsdirecteur. Bovenstaande is voldoende voor toekenning van 2 punten.
Pharmaciae Sacrum organiseert voor haar leden elk studieblok een boekenverkoop en krijgt
hiervoor 1 punt.
Advies
Het CUOS adviseert Pharmaciae Sacrum voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de
organisatie door het behalen van 15,5 punten bij de bijzondere criteria nog eens 21 maanden
opslag op basis van haar activiteitenaanbod. Tevens krijgt zij op basis van haar ledenaantal een
opslag van 4 maanden. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 34
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Hiermee komt het definitieve aantal op 25 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over
de herberekening, zie bijlage 8.

› 34

Pro Memorie
De studievereniging Pro Memorie richt zich op studenten van de opleiding Accountancy &
Controlling van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Op dit moment is Pro Memorie
opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 18 bestuursbeursmaanden. De
vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 395 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder
zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Pro Memorie organiseert jaarlijks een Pro Memorie Congres. Daarnaast organiseert Pro
Memorie jaarlijks een symposium. Voor de organisatie van het symposium en congres, kent het
CUOS 1,5 punt toe.
Pro Memorie organiseert jaarlijks voor haar nieuwe studenten diverse activiteiten, waaronder
een kennismakingsactiviteit en introductieweekend. Dit is goed voor 0,5 punt. Voor
masterstudenten organiseert Pro Memorie mastervoorlichtingen. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend. Pro Memorie onderhoudt contacten met haar alumni door het organiseren van
alumniactiviteiten. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt
over te gaan.
Voor haar leden organiseert Pro Memorie verschillende sociale activiteiten zoals een actieve
ledenweekend, een actieve ledenactiviteit en meerdere borrels per jaar. Hiervoor wordt 1 punt
toegekend. Pro Memorie voert de redactie en verzorgt de uitgave van het vakinhoudelijke blad
‘Pro Memorie Magazine’. Het blad is vakinhoudelijk en verschijnt 4 keer per jaar, dit is
voldoende om tot toekenning van 1 punt over te gaan. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere
kantoorbezoeken die meerdaags zijn. Dergelijke bezoeken geven de studenten de mogelijkheid
zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. In totaal worden hier 2,5 punten voor toegekend.
Pro Memorie organiseert een boekenverkoop voor haar leden en derhalve kent het CUOS 1 punt
toe.
Advies
Het CUOS adviseert Pro Memorie voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de
organisatie door het behalen van 9,5 punten in de bijzondere criteria nog eens 7 maanden opslag
op basis van haar activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt Pro Memorie een
opslag van 2 maanden. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 18
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Hiermee komt het definitieve aantal op 15 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over
de herberekening, zie bijlage 8.

› 35

RISK
De studievereniging RISK richt zich op studenten van de vakgroep Finance, Accountancy &
Controlling, Organisational & Management Control en International Financial Management van
de RUG. Op dit moment is RISK opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en
krijgt 28 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor
opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 972 leden
ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het
totale activiteitenaanbod waardeert.
RISK organiseert elk jaar een groot congres waar gemiddeld 360 deelnemers op af komen. Het
congres geeft een professionele indruk en er zijn veel bekende sprekers aanwezig.
De studievereniging heeft een ‘International Financial Program’. Bij dit programma gaan 21
deelnemers naar het buitenland. In de afgelopen jaren zijn onder andere Peru, Colombia en
Vietnam bezocht. Het International Financial Program is een buitenlandse excursie voor
Nederlandse studenten. In categorie A worden in totaal 2,5 punten toegekend.
Er zijn verschillende activiteiten open voor internationale studenten. Hiervoor kent het CUOS 1
punt toe.
RISK organiseert jaarlijks meerdere activiteiten voor masterstudenten van verschillende
masters. Op basis van dit activiteitenaanbod voor masterstudenten wordt 1 punt toegekend.
RISK organiseert twee keer per jaar een activiteit voor haar alumni. Dit houdt in een boottocht
door grachten van Amsterdam en een borrel in Amsterdam. Het CUOS kent hier 1 punt voor toe.
RISK brengt meerdere keren per jaar het Risk Magazine uit. Daarnaast organiseert RISK
meerdere lezingen en beleggersavonden. Deze activiteiten vinden allen met grote regelmaat
plaats. RISK biedt studenten gedurende het hele jaar een ruim aanbod van binnenlandse
excursies, zoals de Multinational Cycle, Accountancy Tour, Accountancy Week, Expedition
Strategy en de Multinational Cycle. Op het gebied van sociale activiteiten organiseert RISK af en
toe een feest en meerdere borrels. Voor categorie C wordt het maximale aantal van 5 punten
toegekend.
Het CUOS heeft in de aangeleverde stukken bewijs gevonden van overleg met de
opleidingsdirecteuren. Het CUOS kent derhalve 1 punt toe.
RISK organiseert geen boekenverkoop en krijgt daarvoor ook geen punten.
Advies
Het CUOS adviseert RISK voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Voor het voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden krijgt
RISK 9 maanden. RISK behaalt op basis van haar activiteitenaanbod 11,5 punten. Dit betekent
een opslag op grond van het activiteitenaanbod van 14 maanden en op basis van het ledenaantal
volgt nog een opslag van 6 maanden. Daarmee komt Risk op een totaal van 29
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Hiermee komt het definitieve aantal op 25 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over
de herberekening, zie bijlage 8.

› 36

Sociëtas
De studievereniging Sociëtas richt zich op studenten van de vakgroep Sociologie van de RUG.
Op dit moment is Sociëtas opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 9
bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in
de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 190 leden ingeschreven bij de
RUG. Dit correspondeert met 79,5% van het aantal studenten van de opleiding. Hieronder zal
gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Sociëtas organiseert een jaarlijks symposium, de nacht van de sociologie. Er worden diverse
lezingen en workshops gehouden. De sprekers komen van buiten de faculteit. Op dit evenement
komen gemiddeld 135 mensen af. Voor de organisatie van het jaarlijks symposium wordt 1,5
punt toegekend. Ook is de vereniging betrokken bij het jaarlijkse landelijke sociologiecongres.
Aangezien dit een nationaal georganiseerd evenement is, krijgt Sociëtas hier geen punt voor
toegekend. Sociëtas organiseert jaarlijks een buitenlandse reis voor haar leden. Zo zijn de
afgelopen jaren Boekarest en Istanbul aangedaan. De reis combineert voldoende sociale en
studiegerelateerde activiteiten om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Sociëtas organiseert diverse sociale activiteiten die voor het merendeel openstaan voor al haar
leden, zoals verschillende themafeesten en borrels. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid
om tot toekenning van 1 punt over te gaan. De vakgroep Sociologie geeft een vakinhoudelijk
tijdschrift uit. De redactie wordt echter gevormd door studenten van de vakgroep en Sociëtas is
niet eindverantwoordelijk. Voor het tijdschrift wordt daarom geen punt toegekend.
De excursies, lezingen en de carrièredag zijn samen genoeg om over te gaan tot toekenning van
1,5 punt.
Er wordt 2 punt toegekend voor activiteiten georganiseerd ter bewaking en bevordering van de
onderwijskwaliteit en daarmee samenhangende het overleg met de opleidingsdirecteur. Dit doet
Sociëtas door middel van uitgebreide jaarvertegenwoordigingen, waardoor na elk blok alle
vakken grondig worden geëvalueerd.
Er wordt 1 punt toegekend voor het organiseren van een boekenverkoop.
Advies
Het CUOS adviseert Sociëtas voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het
behalen van 8 punten in de bijzondere criteria een opslag van 7 maanden op basis van haar
activiteitenaanbod. De organisatie krijgt geen opslag voor het ledenaantal. Daarmee komt de
studievereniging op een totaal van 16 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal
bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal
bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee komt de studievereniging op een
totaal van 15 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 37

Studiosi Mobilae
De studievereniging Studiosi Mobilae richt zich op studenten van de studie
Bewegingswetenschappen van de RUG. Op dit moment is Studiosi Mobilae opgenomen in de
Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt zij 27 maanden. De vereniging voldoet aan alle
basisvoorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft
570 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het
CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Elk jaar organiseert Studiosi Mobilae een symposium. Aan dit symposium nemen rond de 250
personen deel. Het symposium is inhoudelijk zeer sterk en gerelateerd aan de studie
Bewegingswetenschappen. Met de organisatie van dit symposium is voldoende bestuurslast
gemoeid om tot toekenning van 1,5 punt over te gaan. Studiosi Mobilae organiseert jaarlijks een
buitenlandse reis met ongeveer vijftig deelnemers. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid
om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Studiosi Mobilae organiseert verscheidene activiteiten voor specifieke doelgroepen. Zo
organiseert zij
jaarlijks een introductiekamp en een introductieweek met verscheidene activiteiten voor
eerstejaars studenten. Voor deze activiteiten ontvangt Studiosi Mobilae 1 punt.
Afgelopen jaren heeft Studiosi Mobilae het contact met alumni geïntensiveerd. Hier krijgt
Studiosi Mobilae 1 punt voor.
Voor activiteiten voor masterstudenten is een mastercommissie opgericht welke activiteiten
verzorgt voor afstuderenden. Hiervoor kent het CUOS 1 punt toe.
Studiosi Mobilae organiseert jaarlijks vele sociale activiteiten zoals de maandelijkse borrel,
een gala en verscheidene feesten. Daarnaast organiseert Studiosi Mobilae elk jaar een
wintersport. Voor de organisatie van deze sociale activiteiten scoort de vereniging 1 punt.
Studiosi Mobilae organiseert drie binnenlandse excursies per jaar. Deze excursies zijn
vakinhoudelijk van aard. Met deze excursies is voldoende bestuurslast gemoeid om tot
toekenning van 1,5 punt over te gaan. De excursies bieden de studenten de kans zich te
oriënteren op de arbeidsmarkt. Hiervoor kent het CUOS 0,5 punt toe.
Studiosi Mobilae brengt vier keer per jaar een tijdschrift uit. Dit tijdschrift is niet voldoende
inhoudelijk om een hele punt voor toe te kennen, derhalve wordt 0,5 punt toegekend.
Studiosi Mobilae heeft contact met andere studentenorganisaties en bestuurders van de
faculteit. Concreet wordt door Studiosi Mobilae echter weinig verricht om de onderwijskwaliteit
te bevorderen. In totaal kent CUOS 1 punt toe.
Studiosi Mobilae organiseert een boekenverkoop. Op basis hiervan wordt overgegaan
tot toekenning van 1 punt.
Advies
Het CUOS adviseert Studiosi Mobilae voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Voor het voldoen aan de algemene en
bijzondere voorwaarden krijgt Studiosi Mobilae 9 maanden. Studiosi Mobilae behaalt op basis
van haar activiteitenaanbod 11 punten. Dit betekent een opslag op grond van het
activiteitenaanbod van 14 maanden en op basis van het ledenaantal volgt nog een opslag van 4
maanden. Daarmee komt Studiosi Mobilae op een totaal van 27 maanden. Echter is het
maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee komt de
studievereniging op een totaal van 25 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.

› 38

STUFF
De studievereniging STUFF richt zich op studenten van de opleiding Filosofie van de RUG. Op
dit moment is STUFF opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 9
bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in
de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 215 leden ingeschreven bij de
RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale
activiteitenaanbod waardeert.
Jaarlijks organiseert STUFF een buitenlandse reis. Zo hebben zij in 2014-2015 bijvoorbeeld
Lisboa bezocht. Het CUOS kent hiervoor 1 punt toe.
Ieder jaar organiseert de vereniging een introductiekamp voor haar nieuwe leden. Ook is er een
eerstejaars barbecue. Dit is goed voor toekenning van 1 punt.
STUFF organiseert naast de maandelijkse borrel nog verscheidene sociale activiteiten. Voor de
organisatie van deze sociale activiteiten wordt 1 punt toegekend.
Daarnaast geeft STUFF een tijdschrift uit dat dermate vakinhoudelijk is voor toekenning van 1
punt.
Voor jaarlijkse activiteiten ter bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit worden geen
punt toegekend.
Meerdere keren per jaar organiseert STUFF een boekenverkoop, hiervoor wordt 1 punt
toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert STUFF voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het
behalen van 5 punten in de bijzondere criteria geen extra maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. De studievereniging STUFF verkrijgt ook geen opslag op basis van haar
ledenaantal. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 9 bestuursbeursmaanden.
Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Daarmee komt de
studievereniging op een totaal van 8 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.

› 39

TBV Lugus
De studievereniging TBV Lugus (Lugus) richt zich op studenten van de opleiding Technische
Bedrijfskunde van de RUG. Op dit moment is Lugus opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 22 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging
heeft 685 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe
het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Lugus organiseert elk jaar een congres en een buitenlandse excursie. Hiervoor wordt in totaal
2,5 punten toegekend.
Elk jaar wordt een introductiekamp en andere activiteiten georganiseerd voor
eerstejaarsstudenten, hiervoor krijgt Lugus 1 punt toegewezen. De activiteiten van Lugus zijn
open voor internationals, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Voor de jaarlijkse lezingen die Lugus organiseert, wordt er 1 punt toegekend. Lugus geeft
driemaal per jaar het tijdschrift ‘Lugograaf’ uit. Daarnaast zijn er wekelijks borrels en vinden er
ook feesten plaats. Hiervoor krijgt Lugus in totaal 1,5 punt. Ook vinden er excursies en
inhousedagen plaats. Hiervoor wordt 2 punten toegekend.
Lugus heeft regelmatig overleg met opleidingsdirecteur gedurende het studiejaar, zodoende kan
hiervoor 1 punt worden toegewezen.
Lugus organiseert elke periode een boekenverkoop voor haar leden en krijgt hiervoor 1 punt.
Advies
Het CUOS adviseert TBV Lugus voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de
organisatie door het behalen van 11 punten in de bijzondere criteria 14 maanden opslag op basis
van haar activiteitenaanbod. Op basis van het ledenaantal krijgt Lugus een opslag van 4
maanden. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 27 bestuursbeursmaanden. Het
maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Hiermee komt het definitieve aantal op 20 bestuursbeursmaanden. Voor meer
informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 40

TeMa
De studievereniging TeMa richt zich op studenten van de opleidingen Technologie Management
en Supply Chain Management. Op dit moment is TeMa opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging
heeft 375 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe
het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
TeMa organiseert jaarlijks een symposium met gemiddeld 70 deelnemers, hier wordt 1 punt
voor toegekend. TeMa organiseert ook jaarlijks een buitenlandse reis voor haar leden. Deze reis
is erg inhoudelijk en vindt plaats in samenwerking met een buitenlandse universiteit. Het CUOS
kent hier 1 punt voor toe.
TeMa organiseert verschillende activiteiten voor specifieke doelgroepen. TeMa organiseert
activiteiten specifiek voor masterstudenten. Hiervoor wordt 1 punt toegekend. Ook organiseert
de vereniging activiteiten voor internationale studenten. Het CUOS kent hiervoor 0,5 punt toe.
TeMa organiseert diverse sociale activiteiten zoals maandelijkse borrels, feesten, een gala en een
kerstdiner. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te
gaan. TeMa brengt een vakinhoudelijk tijdschrift uit. Het CUOS kent hiervoor 1 punt toe.
In de afgelopen jaren heeft TeMa een toenemend aantal Inhouse dagen en bedrijfsbezoeken
georganiseerd, gemiddeld waren dit er vijf per jaar. Voor deze activiteiten tezamen kent het
CUOS 2,5 punten toe.
TeMa onderhoudt nauw contact met het opleidingsbestuur van Technologiemanagement. In
vergaderingen worden ontwikkelingen binnen de opleiding en faculteit besproken. Hier wordt 1
punt voor toegekend.
TeMa organiseert geen boekenverkoop, hier wordt dan ook geen punt voor toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert TeMa voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 8,5 punten in de bijzondere criteria nog eens 7 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. De organisatie krijgt 2 maanden opslag voor het ledenaantal. Daarmee komt
de studievereniging op een totaal van 18 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal
bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal
bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 15
bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 41

T.F.V. Professor Francken
De Faculteitsvereniging T.F.V. Professor Francken (Professor Francken) richt zich op studenten
van de faculteit Science and Engineering van de RUG. Op dit moment is Professor Francken
opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De
vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 597 leden ingeschreven bij de RUG.
Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod
waardeert.
Professor Francken organiseert jaarlijks een symposium. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
De vereniging organiseert jaarlijks een buitenlandse reis met een studierelevant inhoudelijk
karakter. Zo zijn de afgelopen jaren India, Noorwegen en Polen aangedaan. De reis combineert
voldoende sociale en studie-gerelateerde activiteiten, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
De vereniging organiseert jaarlijks verschillende activiteiten voor eerstejaars studenten,
waaronder een introductiekamp en borrels. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot
toekenning van 1 punt over te gaan. Ook is er jaarlijks een bachelor symposium, waarbij
derdejaars studenten inzicht wordt gegeven in mogelijke masters en onderzoeken. Hiervoor
kent het CUOS 1 punt toe.
Professor Francken organiseert jaarlijks meer dan tien lezingen. Dit wordt met 1 punt
beoordeeld.
Ook zijn er jaarlijks excursies naar bedrijven in Nederland. De aard en de inhoud van de
excursies evenals het aantal deelnemers is voldoende om tot toekenning van 1,5 punt over te
gaan. Deze activiteiten bieden samen met het symposium studenten de mogelijkheid zich te
oriënteren op de arbeidsmarkt. Hiervoor kent het CUOS 0,5 punt toe.
Daarnaast organiseert de vereniging meerdere sociale activiteiten zoals borrels en feesten. Met
deze activiteiten is voldoende bestuurslast gemoeid voor toekenning van 1 punt.
Professor Francken voert de redactie en verzorgt de uitgave van het verenigingsblad ‘Francken
Vrij’. Het blad komt drie keer per jaar uit en is vakinhoudelijk, voldoende om tot toekenning van
0,5 punt over te gaan.
Professor Francken heeft genoeg bewijs aangeleverd om aan te tonen dat activiteiten ter
bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit van de opleiding gedurende het gehele
studiejaar worden uitgevoerd. Hiervoor wordt dan ook 1 punt toegekend. Ook is er overleg met
de opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinator en het faculteitsbestuur. Hiervoor kent het
CUOS 1 punt toe.
Professor Francken organiseert een boekenverkoop. Hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert T.F.V. Professor Francken voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de
organisatie door het behalen van 12,5 punten in de bijzondere criteria een opslag van 14
maanden op basis van haar activiteitenaanbod. Door het ledenaantal ontvangt de vereniging een
opslag van 5 maanden. De studievereniging T.F.V. Professor Francken komt daarmee op een
totaal van 27 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het
compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is
derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 20 bestuursbeursmaanden. Voor
meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 42

T.M.F.V. Archigenes
De studievereniging T.M.F.V. Archigenes (Archigenes) richt zich op studenten van de
opleidingen Tandheelkunde van de RUG en Mondzorgkunde van de HG. Op dit moment is
Archigenes opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en zij ontvangt 20
bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname in
de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 343 leden ingeschreven bij de
RUG en 199 studenten bij de HG. In totaal heeft de vereniging 542 ingeschreven leden.
Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod
waardeert.
Archigenes organiseert jaarlijks een congres waar gemiddeld 200 deelnemers op afkomen. Dit
congres is voldoende vakinhoudelijk voor toekenning van 1,5 punt. Daarnaast organiseert
Archigenes een buitenlandse excursie die wordt gewaardeerd op 1 punt.
Archigenes organiseert jaarlijks een introductiedag, introductiekamp en afsluitend
eerstejaarsfeest voor eerstejaars leden. Hier wordt 1 punt voor toegekend.
Archigenes organiseert jaarlijks verscheidene lezingen in de vorm van ASS, workshops en
masterclasses. Hiervoor kent het CUOS 1 punt toe. De vereniging organiseert naast
vakinhoudelijke activiteiten tal van sociale activiteiten. Voor het totale aanbod aan sociale
activiteiten wordt 1 punt toegekend.
Archigenes voert de redactie en verzorgt de uitgave van het blad De Bonding, deze komt vijfmaal
per jaar uit. Het blad ziet er professioneel uit en is voldoende vakinhoudelijk om tot toekenning
van 1 punt over te gaan. Voor de moeite die Archigenes doet op het gebied van arbeidsmarkt
oriëntatie kent het CUOS 0,5 punt toe.
Archigenes organiseert uitvoerige activiteiten ten behoeve van de onderwijskwaliteit. Zo heeft zij
voor elk jaar een Jaarvertegenwoordiging die evaluaties schrijft van de vakken en wordt er
meermalen overleg gevoerd met alle bij het opleidingsprogramma betrokken partijen door de
vice-voorzitter. Voor deze activiteiten worden 2 punten toegekend.
Archigenes organiseert tweemaal per jaar een boekenverkoop, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert T.M.F.V. Archigenes voor drie jaar op te nemen in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de
organisatie door het behalen van 10 punten in de bijzondere criteria nog eens 7 maanden opslag
op basis van haar activiteitenaanbod. Door het ledenaantal ontvangt de vereniging een opslag
van 4 maanden. De studievereniging T.M.F.V. Archigenes komt daarmee op een totaal van 20
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Hiermee komt het definitieve aantal op 18 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over
de herberekening, zie bijlage 8.

› 43

VESTING
De studievereniging VESTING richt zich op studenten van bachelor Econometrics and
Operations Research aan de RUG. Op dit moment is VESTING opgenomen in de Regeling
profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 18 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging
heeft 475 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden hoe
het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
VESTING organiseert jaarlijks een VESTING Congres. Er worden diverse plenaire lezingen en
een case ronde georganiseerd, hiervoor wordt 1 punt toegekend. Voor het organiseren van het
International Programme krijgt VESTING 1 punt.
Jaarlijks worden er een introductiekamp, Case Study Day, Freshmen symposium en meerdere
sociale activiteiten voor eerstejaarsstudenten georganiseerd, hiervoor krijgt VESTING 1 punt.
Voor de master seminars krijgt VESTING 1 punt. Daarnaast zijn er ook meerdere alumni
activiteiten georganiseerd, hiervoor wordt 1 punt toegekend.
VESTING geeft vier keer per jaar het blad ‘GAXEX’ uit. Dit blad is voldoende vakinhoudelijk om
tot toekenning van 1 punt over te gaan. VESTING organiseert ongeveer drie keer per jaar een
excursie naar verschillende bedrijven en instellingen daarnaast organiseert VESTING meerdere
inhouse dagen, dit is goed voor 1,5 punt. Daarnaast wordt er een Career Day georganiseerd, ter
oriëntatie van de arbeidsmarkt hier wordt 0,5 punt voor gegeven. VESTING organiseert diverse
sociale activiteiten, waaronder borrels en feesten hiervoor wordt 1 punt toegekend.
VESTING voert overleg met de directeur van de opleiding. Het CUOS kent hier 1 punt voor toe.
Er wordt 1 punt toegekend voor het organiseren van een boekenverkoop.
Advies
Het CUOS adviseert VESTING voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie een opslag
van 14 maanden op basis van haar activiteitenaanbod. Door het ledenaantal ontvangt de
vereniging een opslag van 2 maanden. De studievereniging Vesting komt daarmee op een totaal
van 25 bestuurbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het
compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is
derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 21 bestuursbeursmaanden. Voor
meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 44

Vevonos
De studievereniging Vevonos richt zich op studenten van de opleiding Notarieel Recht van de
RUG. Op dit moment is Vevonos opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en
krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan de algemene voorwaarden voor
opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 166 leden ingeschreven
bij de RUG. Aangezien bij Vevonos meer dan 50% van de studenten van de opleiding lid zijn,
wordt wel voldaan aan de bijzondere criteria. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet worden
hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
De afgelopen drie jaar heeft Vevonos jaarlijks een symposium georganiseerd met een
gemiddelde opkomst van 63 mensen. Deze symposia behandelden studiegerelateerde thema’s
en zorgden voor voldoende bestuurslast om tot toekenning van 1 punt over te gaan. Vevonos
organiseert jaarlijks een buitenlandse reis. Deze is de afgelopen drie jaar naar Valencia, Riga en
Boedapest gegaan. Gedurende deze reis worden bezoeken gebracht aan studiegerelateerde
instanties, dit maakt de reis voldoende inhoudelijk. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid
om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Twee van de drie afgelopen jaren is er een alumniborrel georganiseerd. Hiermee is voldoende
bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Jaarlijks organiseert de vereniging meerdere kantoorbezoeken, naar onder andere Baker &
McKenzie, Bird&Bird en Loyens en Loeff. Het CUOS rijkt hiervoor 1,5 punt uit. Ook brengt
Vevonos vier keer per jaar het tijdschrift de Infonos uit. Hiervoor wordt 1 punt toegekend. Naast
de inhoudelijke activiteiten kent Vevonos een maandelijkse borrel, een jaarlijks feest, een
jaarlijkse pubquiz, een kerstdiner en enkele andere kleine activiteiten. Deze sociale activiteiten
vormen gezamenlijk voldoende bestuurslast voor toekenning van 1 punt.
De vereniging organiseert geen boekenverkoop. Hier wordt geen punt voor toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert Vevonos voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Met het behalen van 7 punten in de bijzondere criteria verkrijgt
Vevonos geen maanden opslag op basis van haar activiteitenaanbod. Op basis van het
ledenaantal verkrijgt Vevonos ook geen opslag. Daarmee komt de studievereniging op een totaal
van 9 bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het
compartiment studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is
derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op 8 bestuursbeursmaanden. Voor
meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.

› 45

VIP
De studievereniging VIP richt zich op studenten van de studie Psychologie van de RUG. Op dit
moment is VIP opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 31 maanden.
De vereniging voldoet aan alle basisvoorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018. De vereniging heeft 1388 leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd
uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
VIP organiseert elk jaar één congres, hier komen rond de 80 studenten op af. Dit is goed voor
één punt. Tevens wordt er een buitenlandse excursie georganiseerd waar gemiddeld vijftig
studenten aan deelnemen. De bestemmingen van deze reis waren onder andere Boedapest,
Krakau en Gdansk. Hiervoor kent het CUOS 1 punt toe. VIP organiseert jaarlijks een diesweek,
vanwege het deels inhoudelijke karakter kent het CUOS hiervoor 1 punt toe.
VIP organiseert elk jaar voor de eerstejaars een introductiekamp, hiermee is voldoende
bestuurslast gemoeid om 1 punt toe te kennen. VIP organiseert elk jaar een grote uitwisseling
met studenten psychologie uit een ander land, waarbij Groningse studenten naar dat land
vertrekken en een afvaardiging uit dat land een programma volgt in Groningen waarbij
vakinhoudelijk, sociaal en cultureel op een goede manier is gecombineerd. Hier krijgt de
vereniging 1 punt voor toegewezen. VIP organiseert ook activiteiten ten behoeve van
internationale studenten. Het CUOS vindt de integratie van de internationale studenten bij de
vereniging VIP wederom zeer positief. De Engelstalige lezingen en workshops worden
voldoende georganiseerd, om over te gaan tot toekenning van 1 punt. Er zijn meerdere
mastercommissies, die zich voldoende bezig houden met afstuderende studenten. Dit is
voldoende voor 1 punt.
Elk jaar wordt een ruim aantal lezingen en workshops aangeboden. Daarnaast besteedt VIP veel
aandacht aan arbeidsmarktoriëntatie via de mastercommissie en trainingen. Maandelijks
organiseert de VIP een borrel voor haar leden, tevens worden er feesten georganiseerd. De VIP
brengt zes keer per jaar het inhoudelijke verenigingsblad ‘Diemensie’ uit. Doordat VIP ook
meerdere binnenlandse trips organiseert behaalt VIP in deze categorie 5 punten, tevens het
maximale aantal.
Er wordt door VIP goed contact met de faculteit en andere gerelateerde organisatie
onderhouden. Echter gebeurt er weinig voor concrete verbetering van het onderwijs. In totaal
kent het CUOS 1 punt toe.
Als laatste organiseert de VIP elke studieperiode een boekenverkoop voor haar leden, waarvoor
VIP nog 1 punt toegewezen krijgt.
Advies
Het CUOS adviseert VIP voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Naast de 9 basismaanden verkrijgt de organisatie door het behalen
van 14 punten in de bijzondere criteria nog eens 21 maanden opslag op basis van haar
activiteitenaanbod. Tevens krijgt de vereniging een opslag van 8 maanden op basis van het
ledenaantal. Daarmee komt de studievereniging op een totaal van 38 beursmaanden. Het
maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment studieverenigingen is
overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het
definitieve aantal op 36 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening,
zie bijlage 8.

› 46

ZaZa
De Instituutsvereniging Nederlands ZaZa (ZaZa) richt zich op studenten van de opleiding
Nederlandse Taal en Cultuur bij de faculteit Letteren aan de RUG. Op dit moment is ZaZa
opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017. De vereniging voldoet aan alle
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018.
De vereniging heeft 104 leden ingeschreven bij de RUG. Hiermee vertegenwoordigt de
vereniging meer dan 50% van de leden van bachelor en master Nederlandse Taal en Cultuur.
Hieronder zal gemotiveerd uiteen worden gezet hoe het CUOS het activiteitenaanbod waardeert.
ZaZa heeft de afgelopen drie jaar een studiereis georganiseerd. Een bestemming was
bijvoorbeeld Leuven. Aan de buitenlandse excursies werd gemiddeld door 35 mensen
deelgenomen. Het CUOS kent hier 1 punt voor toe.
Voor eerstejaars wordt elk jaar een introductiekamp en de afgelopen twee jaar ook een
eerstejaarsfeest georganiseerd. Voor deze activiteiten wordt 1 punt toegekend. Daarnaast
organiseert ZaZa het collegecarrousel voor vierdejaars scholieren. Hier gaat volgens het CUOS
genoeg bestuurslast mee gemoeid voor toekenning van 1 punt.
Het tijdschrift ‘ Meneer Pen’ wordt drie keer per jaar uitgegeven, hier wordt 0,5 punt voor
toegekend. Verder wordt voor de jaarlijkse literatuurproeverij een halve punt toegekend. De
borrels en feesten die ZaZa organiseert brengt het totaal binnen deze categorie op 2 punten.
ZaZa organiseert geen activiteiten ter bewaking en bevordering van de onderwijskwaliteit
gedurende het hele studiejaar.
ZaZa heeft twee keer per jaar een boekenverkoop georganiseerd. Daarmee gaat voldoende
bestuurslast gemoeid om over te gaan tot toekenning van 1 punt.
Advies
Het CUOS adviseert om ZaZa voor drie jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018. Naast het verkrijgen van de 9 basismaanden, verkrijgt ZaZa door het behalen 6
punten geen maanden opslag op basis van haar activiteitenaanbod. Op basis van haar
ledenaantal volgt eveneens geen opslag. ZaZa komt daarmee op een totaal van 9
bestuursbeursmaanden. Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor het compartiment
studieverenigingen is overschreden. Het aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend.
Hiermee komt het definitieve aantal op 8 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de
herberekening, zie bijlage 8.
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Bijlage 4: CUOS-advies opname voor één jaar in de Regeling Profileringsfonds
2017-2020 wegens het niet voldoen aan de algemene voorwaarden
IK
De Studievereniging IK (IK) richt zich op studenten van de studie Kunst, Cultuur en Media van
de RUG. Op dit moment is IK opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt
16 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden voor opname
in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft 133 leden ingeschreven bij de
RUG. Omdat er niet voldaan wordt aan de minimum eis van 200 ingeschreven leden bij de
vereniging, is het aantal leden t.o.v. het aantal ingeschrevenen bij de opleidingen bepaald op
48,2%. Hiermee voldoet GTD net niet aan deze eis. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet
worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
IK organiseert elk jaar een kunstencongres. Ook vindt er een buitenlandse excursie plaats. De
locaties waren Dublin, Kraukau en Zagreb. De buitenlandse excursie combineert sociale
aspecten met voldoende vakinhoudelijke activiteiten. Het CUOS kent voor deze categorie 2
punten toe.
IK organiseert een matchingsdag voor aspirant studenten. Hiervoor worden 0,5 punt toegekend.
Daarnaast is er een introperiode voor eerstejaars studenten en een international information
hour. Hiervoor worden 2 punten toegekend.
IK organiseert meerdere sociale evenementen per jaar, waaronder borrels en feesten. Voor deze
sociale activiteiten tezamen krijgt IK 1 punt. IK organiseert meerdere excursies waaronder een
museumsalon. Daarnaast vindt er ook elk jaar een carrièredag plaats. In totaal worden hiervoor
2 punten toegekend. IK verzorgt de uitgave van het vakinhoudelijke blad ‘Artefact’. Met een
verschijningsfrequentie van drie uitgaven per jaar en een voldoende vakinhoudelijke invulling
verdient IK hier 0,5 punt mee.
De aan het CUOS toegezonden bewijsstukken bevatten geen bewijs van bevordering van
onderwijskwaliteit of van regelmatig overleg met de opleidingsdirecteur.
IK organiseert een boekenverkoop voor haar leden. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid
om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Advies
Het CUOS adviseert IK voor één jaar op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018, gezien het geringe verschil tussen de vereiste 50% en het vastgestelde percentage. IK kan
daarmee het komende jaar een nieuwe aanvraag tot herijking doen. Naast de 9 basismaanden
verkrijgt de organisatie door het behalen van 9 punten in de bijzondere criteria een opslag van 7
maanden op basis van het activiteitenaanbod. Op grond van het ledenaantal volgt geen opslag.
Dit brengt het totale aantal maanden voor de studievereniging IK op 16 bestuursbeursmaanden.
Het maximale aantal bestuursbeursmaanden voor de faculteit Letteren is overschreden. Het
aantal bestuursbeursmaanden is derhalve herberekend. Hiermee komt het definitieve aantal op
15 bestuursbeursmaanden. Voor meer informatie over de herberekening, zie bijlage 8.
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Bijlage 5: CUOS-advies voor geen opname in de Regeling
Gerardus van der Leeuw
De faculteitsgemeenschap Gerardus van der Leeuw richt zich op studenten van de faculteit
Godsgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG. Op dit moment is Gerardus van der
Leeuw niet opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017. De stichting voldoet niet
aan de algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De
vereniging heeft geen leden ingeschreven bij de RUG. Hieronder zal gemotiveerd uiteengezet
worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
Gerardus van der Leeuw organiseert jaarlijks een matchingsdag voor aspirant studenten.
Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Daarnaast organiseert de stichting ieder jaar activiteiten voor eerstejaars studenten, hiervoor
wordt 1 punt toegekend.
Gerardus van der Leeuw organiseert binnenlandse excursies. Ieder jaar wordt er een relitour
georganiseert naar Leiden. Hiervoor wordt 1 punt toegekend. Ook organiseert de stichting
verschillende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt orientatie, hiervoor wordt 0,5 punt
toegekend. Tenslotte organiseert de stichting verschillende activiteiten op sociaal vlak, deze zijn
goed voor 1 punt.
De stichting organiseert ook boekenverkoop. Hier wordt 1 punt voor toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert Gerardus van der Leeuw niet op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als studievereniging. Met het behalen van 5,5 punten in de bijzondere criteria
voldoet zij niet aan de voorwaarden voor opname in de genoemde regeling.
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Quest
De Stichting Quest is op dit moment niet opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 20162017. Het CUOS heeft Quest getoetst aan de algemene en bijzondere voorwaarden voor opname
in de Regeling Profileringsfonds. De stichting voldoet aan deze voorwaarden. Hieronder wordt
uiteengezet hoe het CUOS Quest heeft beoordeeld op grond van bestuurslast.
Quest organiseert algemene activiteiten gerelateerd aan de doelstelling van de organisatie. De
Application YR’s en Interviews OC-Members worden in totaal gewaardeerd op 2 punten.
Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met Year Representative Meetings. Deze activiteit is van
een zodanige bestuurslast dat het CUOS hiervoor 3 punten geeft.
Gezien het bovenstaande en het ontbreken van verscheidenheid aan activiteiten, acht het CUOS
de bestuurslast van deze vereniging als onvoldoende om over te gaan tot toekenning van een
bestuursbeurs.
Advies
Het CUOS adviseert om Stichting Quest niet op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als overige organisatie. Het activiteitenaanbod is niet omvangrijk genoeg. Hierdoor
wordt de bestuurslast als onvoldoende aangemerkt om opgenomen te worden in de Regeling.
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S.G.O.R.
De studievereniging S.G.O.R. richt zich op studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de RUG met een interesse voor het ondernemingsrecht. Op dit moment is S.G.O.R.
opgenomen in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt zij negen beursmaanden. De
vereniging voldoet echter niet aan alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018. De vereniging heeft namelijk 163 leden ingeschreven bij de RUG
en doet daarmee tekort aan het vereiste van 200 leden. Volledigheidshalve zal hieronder
gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS de algemene voorwaarden beoordeeld heeft.
S.G.O.R. heeft 163 leden ingeschreven bij de RUG, waardoor de vereniging niet aan de algemene
voorwaarde van 200 leden voldoet. 163 leden zijn niet ten minste 50% van het totale aantal
studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarbij moet worden opgemerkt dat er geen
zelfstandige ‘opleiding’ ondernemingsrecht bestaat waardoor het vereiste percentage van 50%
niet gehaald kan worden. Derhalve voldoet S.G.O.R. niet aan de algemene voorwaarden.
Advies
Het CUOS adviseert S.G.O.R. niet op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018 als
studievereniging. Op basis van het ledenaantal voldoet S.G.O.R. niet aan de algemene
voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018.
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Simon van der Aa
De studievereniging Simon van der Aa richt zich op studenten van de vakgroep Strafrecht en
Criminologie van de RUG. Op dit moment is Simon van der Aa opgenomen in de Regeling
Profileringsfonds 2016-2017 en krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet niet aan
alle algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De
vereniging heeft 148 leden ingeschreven bij de RUG. Volledigheidshalve zal hieronder
gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS de algemene voorwaarden beoordeeld heeft.
Simon van der Aa heeft 148 leden ingeschreven bij de RUG, waardoor de vereniging niet aan de
algemene voorwaarde van 200 leden voldoet. 148 leden zijn niet ten minste 50% van het totale
aantal studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of een zelfstandige opleiding strafrecht.
Derhalve voldoet Simon van der Aa niet aan de algemene voorwaarden.
Advies
Het CUOS adviseert Simon van der Aa niet op te nemen in de Regeling Profileringsfonds 20172018 als studievereniging. Op basis van het ledenaantal voldoet Simon van der Aa niet aan de
algemene voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018.
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Civielrechtelijke studievereniging Gerhardus Diephuis
De studievereniging Gerhardus Diephuis (Diephuis) richt zich op studenten van de faculteit
Rechtsgeleerdheid. Op dit moment is Diephuis opgenomen in de Regeling Profileringsfonds
2016-2017 en krijgt 9 bestuursbeursmaanden. De vereniging voldoet niet aan alle algemene
voorwaarden voor opname. De vereniging heeft namelijk 187 leden ingeschreven bij de RUG.
Dit is onder de grens van minimaal 200 leden. Toetsing aan het 50% criterium is niet mogelijk
wegens het ontbreken van een aparte opleiding voor het civielrecht. Hieronder zal
desalniettemin gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod ten
aanzien van de bijzondere voorwaarden waardeert.
Diephuis organiseert jaarlijks een congres. Het congres behandelt vakinhoudelijke aspecten van
het privaatrecht met behulp van sprekers. Het deelnemersaantal van de congressen lag
gemiddeld rond de 125 deelnemers. Op basis van het bovenstaande wordt 1,5 punt toegekend.
De afgelopen drie jaar heeft Diephuis twee keer een Internationaal Studieproject georganiseerd.
Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Diephuis organiseert jaarlijks een recruitment diner, waardoor afstuderenden kennis kunnen
maken met verscheidene advocatenkantoren. Hier wordt 0,5 punt voor toegekend.
Tevens wordt er jaarlijks een 4VWO-carrousel georganiseerd waar gemiddeld 120 mensen op af
komen, hier wordt aan aspirant-studenten een cursus pleiten gegeven. Dit is voldoende
bestuurslast voor 0,5 punt.
De afgelopen jaren heeft Diephuis de Masterclass, een activiteit voor een specifieke doelgroep
van de opleiding, georganiseerd. Deze masterclass is een traject waarbij inzicht in het
arbeidsrecht wordt verkregen, door middel van workshops. De organisatie van de masterclass
gaat gepaard met voldoende bestuurslast om over te gaan tot toekenning van 0,5 punt.
Verder organiseert Diephuis vijf maal per jaar meerdere lezingen en workshops, waaronder
pleitavonden, kroeglezingen en een pleitinstructie. Het CUOS kent hier 1 punt voor toe.
Diephuis organiseert borrels en feesten als regelmatig terugkerende sociale activiteiten voor alle
leden. Hiermee is voldoende bestuurslast gemoeid om tot toekenning van 1 punt over te gaan.
Diephuis geeft drie keer per jaar het vakinhoudelijk blad ‘Groninger Civilistenblad’ uit. Er wordt
0,5 punt toegekend aangezien het blad maar drie keer wordt uitgegeven.
Naast de al genoemde activiteiten organiseert Diephuis als jaarlijks terugkerende activiteit de
Pleitwedstrijd en het pleitevenement. Aan de pleitwedstrijd nemen 20 tot 25 deelnemers mee en
de wedstrijd trekt elk jaar een groot aantal bezoekers. Tijdens het pleitevenement worden vier
advocaten uitgenodigd om te komen pleiten, waarna door een deskundige jury tips worden
gegeven aan de hand van de pleidooien. Op basis van de bovenstaande activiteiten wordt 1 punt
toegekend.
Er is jaarlijks overleg met de opleidingscommissie waarbij de opleidingsdirecteur ook aanwezig
is. Er wordt 1 punt toegekend voor deze activiteiten ter bewaking en bevordering van
de onderwijskwaliteit. Tijdens dit gesprek worden studie-gerelateerde zaken besproken.
Diephuis organiseert geen boekenverkoop, derhalve worden hier geen punten voor toegekend.
Advies
Het CUOS adviseert Gerhardus Diephuis, ondanks het ruimschoots voldoen aan de bijzondere
voorwaarden, niet in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018 als studievereniging. Gerhardus
Diephuis voldoet niet aan de algemene voorwaarden voor opname in het profileringsfonds. De
vereniging kent met 187 leden te weinig leden om aan de minimumgrens van 200 leden te
voldoen
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Stichting Studenten Kamer Festival Groningen (Stukafest)
De Stichting Studenten Kamer Festival Groningen (Stukafest) is op dit moment niet opgenomen
in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017. Het CUOS heeft Stukafest getoetst aan de algemene
en bijzondere voorwaarden voor opname in de Regeling Profileringsfonds 2017-2018. De
stichting voldoet aan deze voorwaarden. Hieronder wordt uiteengezet hoe het CUOS Stukafest
heeft beoordeeld op grond van bestuurslast.
Stukafest organiseert één keer per jaar een muziekfestival waarbij studenten hun kamers
openstellen als concertzaal. Het bestuur houdt zich bezig met het vinden van artiesten en
sponsoren, het aanvragen van subsidies, het maken van reclame voor het festival, het bijhouden
van de boekhouding en de praktische organisatie van het festival zelf. Deze activiteit is van een
zodanige bestuurslast dat het CUOS hiervoor 3 punten geeft.
De overige activiteiten van Stukafest waardeert het CUOS in totaal op 1 punt. Hiervan is de
continuïteit niet gewaarborgd.
Advies
Het CUOS adviseert om Stichting Stukafest niet op te nemen in de Regeling Profileringsfonds
2017-2018 als culturele organisatie. Het activiteitenaanbod is niet omvangrijk genoeg. Hierdoor
wordt de bestuurslast als onvoldoende aangemerkt om opgenomen te worden in de Regeling.
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G.S.B.V. Tweeslag
Groninger Studenten Beachvolleybal Vereniging (Tweeslag) is op dit moment niet opgenomen
in de Regeling Profileringsfonds2016-2017 als sportvereniging. Het CUOS heeft Tweeslag
getoetst aan de hand van de genoemde regeling en haar criteria en heeft bevonden dat de
vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden. Echter voldoet de vereniging niet aan alle
bijzondere voorwaarden. Hieronder wordt gemotiveerd uiteengezet hoe het CUOS Tweeslag
heeft beoordeeld op grond van het activiteitenaanbod, ledenaantal, hogere wedstrijdsport en/of
topsport en exploitatielast van een pand.
Het doel van de vereniging is het doen beoefenen en bevorderen van de beachvolleybalsport.
Tweeslag organiseert wekelijks meerdere trainingen. Jaarlijks organiseert de vereniging diverse
toernooien, een gala en het Amelandweekend. Het CUOS beoordeelt dit dan ook als een
activiteitenaanbod waarvoor gedurende het hele jaar voldoende bestuurslast vereist is.
De ledenlijst van de vereniging is vergeleken met de gegevens van AIV (RUG) en SIS (HG).
Hieruit blijkt dat 78 leden van Tweeslag zijn ingeschreven bij de RUG. Daarnaast heeft de
vereniging 33 HG-studentenleden. Dit levert een totaal op 111 leden. Waarmee zij niet voldoet
aan het minimum ledenaantal van 150.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor de exploitatie van een pand. Tweeslag heeft in 20152016 subsidie van de ACLO ontvangen voor het beoefenen van hogere wedstrijdsport.
Doordat dat Tweeslag de ledendrempel heeft gepasseerd, heeft het CUOS geen punten kunnen
toekennen op basis van de aangeleverde stukken. Tweeslag beoefent geen hogere wedstrijdsport
en/of topsport, heeft geen eigen of gedeeld pand en heeft te weinig leden om daarvoor opslag te
kunnen krijgen.
Concluderend stelt het CUOS dat Tweeslag aan de algemene maar niet aan de bijzondere
voorwaarden voldoet. Tweeslag voldoet derhalve niet aan de criteria op basis waarvan het CUOS
bestuursbeursmaanden kan toekennen.
Advies
Het CUOS adviseert Tweeslag niet op te nemen in de Regeling Financiële ondersteuning voor
studentleden van medezeggenschaps/bestuursorganen, bestuurders van studentenorganisaties
en topsporters RUG 2017-2018 als sportvereniging. De vereniging beoefent geen hogere
wedstrijdsport, is niet verantwoordelijk voor de exploitatie van een pand en komt ook op basis
van het ledenaantal niet in aanmerking voor bestuursbeursmaanden.
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Bijlage 6: CUOS-advies voor opname voor één of twee jaar wegens de
komende herijking
Groninger Studentenbond
De Groninger Studentenbond (GSb) is op dit moment opgenomen in de Regelingen
Profileringsfonds 2016-2017. De vereniging voldoet aan de basisvoorwaarden voor opname. De
vereniging voldoet tevens aan de bijzondere voorwaarden en valt binnen de subcategorie overige
organisaties. De vereniging heeft 103 leden die ingeschreven staan bij de RUG en 13 bij de HG.
Volledigheidshalve zal hieronder gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale
activiteitenaanbod waardeert.
Ten aanzien van de algemene activiteiten van de vereniging die gerelateerd zijn aan haar
doelstelling vindt het CUOS dat deze aangemerkt kunnen worden als activiteiten waarmee
gedurende het gehele jaar een lage bestuurslast gepaard gaat.
De GSb biedt op verschillende wijzen informatievoorziening aan studenten, in het bijzonder
over vertegenwoordiging van studenten binnen de universiteit en HG. De activiteiten van de
GSb richten zich op zowel RUG-studenten als HG-studenten. Activiteiten zoals het uitbrengen
van het opinieblad Nait Soez’n, het Huurteam en het Juridisch Studentensteunpunt dragen
eveneens bij aan informatievoorziening van algemeen belang.
De GSb behartigt de belangen van Groningse studenten in verschillende netwerken. Zo is zij
aangesloten bij de Landelijke Studentenvakbond en aanwezig op ALV’s van deze organisatie.
De GSb organiseert af en toe sociale activiteiten ten behoeve van het in contact brengen van
verschillende groepen studenten, zoals borrels.
Binnen de categorie overige organisaties valt GSb in de subcategorie belangenbehartiging.
Binnen deze subcategorie organiseert de GSb activiteiten waar volgens het CUOS gedurende het
gehele jaar een lage bestuurslast mee gemoeid gaat.
De GSb heeft een Juridisch Steunpunt dat op aanvraag studenten voorziet van juridisch advies.
Tevens kunnen studenten gebruik maken van de diensten die het Huurteam van de GSb
aanbiedt. Voor de medewerkers van beide diensten worden door het bestuur van GSb trainingen
verzorgd.
Advies
Het CUOS adviseert de GSb voor één jaar op te nemen in de Regeling Financiële
ondersteuning voor studentleden van medezeggenschaps/bestuursorganen, bestuurders van
studentenorganisaties en topsporters RUG 2017-2018 vanwege de aanstaande herijking voor
overige organisaties in november 2017. Het CUOS acht dat er sprake is van lage bestuurslast. Dit
betekent dat de Gsb in aanmerking komt voor 10 bestuursbeursmaanden.
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Lijst Student Erkend
Lijst Student Erkend (STERK) is niet opgenomen in de Regelingen Profileringsfonds 2016-2017.
STERK voldoet aan de algemene en bijzondere voorwaarden voor opname in het
profileringsfonds en voldoet ook aan de bijzondere voorwaarden voor overige organisaties. De
vereniging heeft 17 leden die ingeschreven staan bij de RUG en 90 bij de HG. Hieronder zal
gemotiveerd uiteengezet worden hoe het CUOS het totale activiteitenaanbod waardeert.
In de categorie algemene activiteiten die gerelateerd zijn aan haar doelstellingen organiseert
Lijst Sterk onder andere lezingen, borrels, excursies en trainingen. Hiervoor krijgt Lijst Sterk in
totaal 4 punten.
Voor de extra activiteiten t.b.v. belangenbehartiging en opinievorming krijgt Lijst Sterk 2
punten, vanwege het ondersteunen van de fractie gedurende het hele jaar.
Advies
Het CUOS adviseert Lijst STERK voor één jaar op te nemen in Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 als overige organisatie wegens de komende herijking in november
2017. Het CUOS beoordeelt de omvang van de bestuurslast van Lijst Sterk als laag. Het totaal
aantal aan bestuursbeursmaanden komt hiermee uit op 10 maanden.
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G.S.A.V. Vitalis
De Groninger Studenten atletiek vereniging “Vitalis” (Vitalis) is op dit moment niet opgenomen
in de Regeling Profileringsfonds 2016-2017 als sportvereniging. Het CUOS heeft Vitalis opnieuw
getoetst aan de hand van de genoemde regeling en haar criteria en heeft bevonden dat de
vereniging voldoet aan alle algemene voorwaarden. Tevens voldoet de vereniging aan de
gestelde bijzondere voorwaarden voor sportverenigingen. Hieronder wordt gemotiveerd
uiteengezet hoe het CUOS Vitalis heeft beoordeeld op grond van het activiteitenaanbod,
ledenaantal, hogere wedstrijdsport en exploitatielast.
Het doel van de vereniging is de atletieksport te bevorderen. Gedurende het sportseizoen
organiseert de vereniging verschillende activiteiten, namelijk algemene trainingen, borrels en
trainingsweekenden. Tevens wordt er ieder jaar een gala en de NSK georganiseerd. Het CUOS
beoordeelt dit dan ook als een activiteitenaanbod waarvoor gedurende het hele jaar een
voldoende bestuurslast vereist is.
De ledenlijst van de vereniging is vergeleken met de gegevens van AIV (RUG) en SIS (HG).
Hieruit blijkt dat 123 leden van Vitalis als student zijn ingeschreven bij de RUG. Daarnaast heeft
de vereniging 49 HG-studentleden. Dit levert een totaal op van 172 leden. De vereniging is niet
verantwoordelijk voor de exploitatie van een pand maar deelt deze wel met een andere
vereniging. Vitalis ontvangt ook geen bijdrage voor hogere wedstrijdsport van de ACLO
Advies
Het CUOS adviseert G.S.A.V. Vitalis voor twee jaar op te nemen in de Regeling Financiële
ondersteuning voor studentleden van medezeggenschaps/bestuursorganen, bestuurders van
studentenorganisaties en topsporters RUG 2017-2018 als sportvereniging wegens komende
herijking in november 2018. Uit de toetsing blijkt dat de vereniging in aanmerking komt voor 10
bestuursbeursmaanden.
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Bijlage 7: Overzicht ledenaantallen
TMFV Archigenes
Chemische Binding
CLIO
Commotie
Cover
Diephuis
EBF
Esperia
EPU
FMF
GFE
GLV IDUN
GTD Bernoulli
Ibn Batutta
IK
Lisa
JFV
LUGUS
MARUG
Nexus
ODIOM
MFV PANACEA
Pharmasiae Sacrum
Pro Memorie
Prof. Francken
RISK
SGOR
Simon van der Aa
Studiosi Mobilae
STUFF
TEMA
Ubbo Emmius
VESTING
Vevonos
VIP
ZAZA
Gerardus van der Leeuw
ASCI
Sociëtas
Gsb
Lijst STERK
GSAV Vitalis
GBV Tweeslag
Stukafest
Quest

542
489
760
199
489
159
3443
207
136
694
270
1212
81
582
133
216
2111
685
454
199
638
2962
624
395
597
972
163
148
570
215
375
535
475
166
1388
104
Stichting (geen leden)
156
190
116
107
172
111
Stichting (geen leden)
n.v.t.
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Bijlage 8: Herberekening bestuursbeursmaanden
In artikel 3 van Gezamenlijke regeling Bestuursbeurzen RUG en HG is vastgelegd dat voor de
studieverenigingen van elke faculteit een maximaal aantal bestuursbeursmaanden is te verdelen
op basis van het aantal ingeschreven studenten. Indien de CUOS berekening het maximum
aantal bestuursbeursmaanden van een faculteit overschrijdt wordt er een herberekening
gemaakt.
De volgende tabel geeft de verdeling weer die het CUOS heeft gemaakt op basis van de gegevens
van de herijking in 2016-2017, in combinatie met de gegevens die voortvloeien uit de
herberekening. Hierbij heeft het CUOS de bestuursbeursmaanden gegroepeerd naar faculteit.
Het CUOS heeft de gegevens ontvangen van het totaal aantal ingeschreven studenten per
faculteit op 1 september 2016. Het compartiment van 635 bestuursbeursmaanden is vervolgens
naar rato van het aantal ingeschreven studenten verdeeld over de faculteiten. Voor de
herberekening van de subcompartimenten is het maximum aantal bestuursbeursmaanden
berekend op basis van de 50-50 verdeling, waarbij het aantal maanden op basis van de CUOS
berekening voor 50% meetelt en het maximum aantal maanden op basis van de inschrijvingen
ook voor 50% meetelt. Daarna is een correctie toegepast van het aantal maanden met een factor
635/680,1.
Indien het aantal bestuursbeursmaanden voor de studieverenigingen uit één faculteit volgens de
CUOS-berekening hoger is dan het subcompartiment, dan volgt voor die faculteiten een
herberekening.

Faculteit
E&B
GMW
GGGw
Letteren
MW
Rechten
MW
Wijsbegeerte
SE
UC
Totaal

Subcomparti
ment o.b.v.
inschrijvingen
131,9
84,4
4,7
109,4
82,7
78,8
19,3
9,2
111,9
2,8
635

CUOS
berekening
155
81
0
122
87
76
20
9
189
0
739

Herberekening
o.b.v. 50-50
143,45
82,7
2,35
115,7
84,85
77,4
19,65
9,1
150,45
1,4
687

Uitkomst
aantal bbm
133,94
75,63
0
108,03
79,22
70,96
18,35
8,40
140,47
0
635

Op grond van deze berekening heeft het CUOS voor alle faculteiten een herberekening gemaakt.
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Correctie studieverenigingen Economie en bedrijfskunde
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de zes
studieverenigingen van E&B gaat het om een totaal van 155 bestuursbeursmaanden. Aangezien
het maximum aantal maanden op 133,94 maanden ligt, heeft er tijdens de herberekening een
correctie van het aantal maanden met een factor 133,94/155 plaatsgevonden. De uitkomst (in
afgeronde getallen) is als volgt:

CUOS
Vereniging

Herberekening

Berekening

Relatief

Minimum
bbm

Restant
bbm*

Uitkomst bbm

40
25

34,56
21,60

34
21

0,56
0,60

35
22

18
29
18
25
155

15,55
25,06
15,55
21,60
133,94

15
25
15
21
131

0,55
0,06
0,55
0,60
2,92

15
25
15
22
134

EBF
Marug
Pro
Memorie
Risk
Tema
Vesting
Totaal

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
Correctie studieverenigingen Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de drie
studieverenigingen van Gedrags-en Maatschappijwetenschappen gaat het om een totaal van 81
bestuursbeursmaanden. Aangezien het maximum aantal maanden op 75,63 maanden ligt, heeft
er tijdens de herberekening een correctie van het aantal maanden met een factor 75,63/81
plaatsgevonden. De uitkomst (in afgeronde getallen) is als volgt:

CUOS
Vereniging
Odiom
Societas
VIP
Totaal

Herberekening

Berekening

Relatief

Minimum
bbm

27
16
38
81

25,21
14,94
35,48
75,63

25
14
35
74

Restant
bbm*

Uitkomst bbm

0,21
0,94
0,48
1,63

25
15
36
76

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
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Correctie studieverenigingen Letteren
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de acht
studieverenigingen van Letteren gaat het om een totaal van 122 bestuursbeursmaanden.
Aangezien het maximum aantal maanden op 108,03 maanden ligt, heeft er tijdens de
herberekening een correctie van het aantal maanden met een factor 108,03/122 plaatsgevonden.
De uitkomst (in afgeronde getallen) is als volgt:

Vereniging

CUOS
Herberekening
Berekenin
g
Relatief

ASCI
CLIO
Commotie
Esperia
EPU
IK
Ubbo Emmius
ZaZa
Totaal

9
27
16
9
9
16
27
9
122

7,97
23,91
14,17
7,97
7,97
14,17
23,91
7,97
108,03

Minimum
bbm

Restant
bbm*

Uitkomst bbm

7
23
14
7
7
14
23
7
102

0,97
0,91
0,17
0,97
0,97
0,17
0,91
0,97
6,04

8
24
14
8
8
14
24
8
108

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
Correctie studieverenigingen Medische Wetenschappen
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de drie
studieverenigingen van Medische Wetenschappen gaat het om een totaal van 87
bestuursbeursmaanden. Aangezien het maximum aantal maanden op 79,22 maanden ligt, heeft
er tijdens de herberekening een correctie van het aantal maanden met een factor 79,22/87
plaatsgevonden. De uitkomst (in afgeronde getallen) is als volgt:

CUOS
Vereniging
TMFV
Archigenes
MFV
Panacea
Studiosi
Totaal

Herberekening

Berekening

Relatief

Minimum
bbm

Restant
bbm*

Uitkomst bbm

20

18,21

18

0,21

18

40
27
87

36,42
24,59
79,22

36
24
78

0,42
0,59
1,22

36
25
79

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
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Correctie studieverenigingen Rechtsgeleerdheid
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de acht
studieverenigingen van Rechtsgeleerdheid gaat het om een totaal van 76
bestuursbeursmaanden. Aangezien het maximum aantal maanden op 70,96 maanden ligt, heeft
er tijdens de herberekening een correctie van het aantal maanden met een factor 70,96/76
plaatsgevonden. De uitkomst (in afgeronde getallen) is als volgt:

CUOS
Vereniging

Herberekening

Berekening

Relatief

Minimum
bbm

Restant
bbm*

Uitkomst bbm

0
16
9
33
9
0
0
9
76

0
14,94
8,40
30,81
8,40
0
0
8,40
70,96

0
14
8
30
8
0
0
8
68

0
0,94
0,40
0,81
0,40
0
0
0,40
2,95

0
15
8
31
8
0
0
8
70

Diephuis
GFE
LISA
JFV
NEXUS
SGOR
Simon
Vevonos
Totaal

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
Correctie studieverenigingen Ruimtelijke Wetenschappen
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de
studievereniging van Ruimtelijke Wetenschappen gaat het om een totaal van 20
bestuursbeursmaanden. Aangezien het maximum aantal maanden op 18,35 maanden ligt, heeft
er tijdens de herberekening een correctie van het aantal maanden met een factor 18,35/20
plaatsgevonden. De uitkomst (in afgeronde getallen) is als volgt:

CUOS

Herberekening

Vereniging

Berekening

Relatief

Minimum
bbm

Ibn Battuta
Totaal

20
20

18,35
18,35

18
18

Restant
bbm*
0,35
0,35

Uitkomst bbm
18
18

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
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Correctie studieverenigingen Wijsbegeerte
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de
studievereniging van Wijsbegeerte gaat het om een totaal van 9 bestuursbeursmaanden.
Aangezien het maximum aantal maanden op 8,40 maanden ligt, heeft er tijdens de
herberekening een correctie van het aantal maanden met een factor 8,40/9 plaatsgevonden. De
uitkomst (in afgeronde getallen) is als volgt:

CUOS
Vereniging

Herberekening

Berekening

Relatief

Minimum
bbm

Restant
bbm*

9
9

8,40
8,40

8
8

0,40
0,40

STUFF
Totaal

Uitkomst bbm
8
8

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
Correctie studieverenigingen Science and Engineering
Het CUOS heeft besloten om de correctie op het aantal bestuursbeursmaanden (bbm) te laten
plaats vinden door een herberekening van de voorlopige berekening van het CUOS. Voor de acht
studieverenigingen van de faculteit Science and Engineering gaat het om een totaal van 189
bestuursbeursmaanden. Aangezien het maximum aantal maanden op 140,47 maanden ligt,
heeft er tijdens de herberekening een correctie van het aantal maanden met een factor
140,47/189 plaatsgevonden. De uitkomst (in afgeronde getallen) is als volgt:

CUOS
Vereniging
Bernoulli
Chemische Binding
Cover
FMF
GLV Idun
Lugus
Pharmaciae
Sacrum
Prof. Francken
Totaal

Herberekening

Berekening

Relatief

Minimum
bbm

Restant
bbm*

Uitkomst
bbm

9

6,69

6

0,69

7

18
18
27
29
27

13,38
13,38
20,07
21,55
20,07

13
13
20
21
20

0,38
0,38
0,07
0,55
0,07

13
13
20
22
20

34
27
189

25,27
20,07
140,47

25
20
138

0,27
0,07
2,48

25
20
140

*De verenigingen met een dikgedrukt restant aantal bestuursbeursmaanden krijgen één extra
maand bovenop het minimaal aantal maanden gebaseerd op de herberekening.
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Bijlage 9: Overzicht bestuursbeursmaanden

Studievereniging
ASCI
TMFV Archigenes
Chemische Binding
CLIO
Commotie
Cover
EBF
Esperia
EPU
FMF
GFE
GLV Idun
GTD Bernoulli
Ibn Battuta
IK
Lisa
JFV
Lugus
Marug
Nexus
ODIOM
MFV Panacea
Pharmaciae Sacrum
Pro Memorie
Professor Francken
RISK
Sociëtas
Studiosi Mobilae
STUFF
TeMa
Ubbo Emmius
Vesting
Vevonos
VIP
ZaZa

Aantal bbm
9
20
18
27
16
18
40
9
9
27
16
29
9
20
16
9
33
27
25
9
27
40
34
18
27
29
16
27
9
18
27
25
9
38
9

Overige organisaties
GSb
GSAV Vitalis
Lijst STERK

Aantal bbm
10
10
10

Na herberekening
8
18
13
24
14
13
35
8
8
20
15
22
7
18
14
8
31
20
22
8
25
36
25
15
20
25
15
25
8
15
24
22
8
36
8
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