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1.

Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het definitief besluit van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de
Studentenorganisaties (CUOS) over de activiteitensubsidie en huisvesting van 2018. Het
moge duidelijk zijn dat de besluiten in dit stuk definitief zijn en de organisaties die een
aanvraag hebben gedaan hun zienswijze kenbaar mogen maken alvorens het besluit
definitief wordt, zie ook de eerste alinea op de volgende pagina.
In het jaarplan was al benoemd dat CUOS zicht dit jaar richt op het vereenvoudigen en
verduidelijken van de procedure. In navolging hiervan is ook gekeken naar een
efficiëntere indeling van dit document. Het volgende hoofdstuk beschrijft de werkwijze,
hoofdstuk 3 geeft een duidelijk overzicht van activiteitensubsidie per
studentenorganisatie (organisatie genoemd in dit stuk) en hoofdstuk 4 geeft een
overzicht van dit definitief besluit over de huisvesting. Achterliggende argumentatie per
organisatie is te vinden vanaf hoofdstuk 5.
Hoogachtend,
Juul Oosterhuis (voorzitter)
Christiaan Brinkhuis (secretaris)
Nienke Oudenampsen (portefeuillehouder financiën)
Max Schwering (portefeuillehouder huisvesting)
Gerwin Tuin (portefeuillehouder PR & communicatie)
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2. Werkwijze

Algemeen
Het CUOS opereert conform CUOS-Reglement en dit definitieve besluit is een navolging
van de taak van de toetsing van organisaties die in aanmerking willen komen voor
activiteitensubsidie en/of huisvesting van de universiteit aan de in artikel 8 van het
CUOS-Reglement genoemde voorwaarden (Art 2 lid 1 sub d). Hierbij worden ook de
richtlijnen voor het aanvragen van activiteitensubsidie en huisvesting in acht genomen.
Elke organisatie ontvangt na publicatie van dit document een brief met daarin het
definitief besluit. Conform het CUOS-Reglement (Art 9 lid 5), geeft het CUOS de
betrokkene de gelegenheid kennis te nemen van het voorgenomen besluit en de
mogelijkheid om binnen 10 werkdagen zijn zienswijze kenbaar te maken. Indien
betrokkene binnen deze termijn geen zienswijze kenbaar maakt, dan wordt dit
definitieve besluit definitief. Indien betrokkene binnen deze termijn een zienswijze
kenbaar maakt, dan neemt het CUOS zo spoedig mogelijk daarna een definitief besluit
en ontvangt de organisatie een nieuwe brief.
Alle organisaties waarvan het CUOS vermoedt of heeft vernomen dat zij wellicht een
aanvraag in willen gaan dienen voor activiteitensubsidie en/of huisvesting zijn benaderd
aan het begin van dit academisch jaar. Met de organisatie in kwestie heeft binnen twee
maanden een persoonlijk kennismakingsgesprek plaatsgevonden op het CUOS-kantoor.
Een korte tijd voor de deadline van 1 februari is nog een herinneringsmail naar al deze
organisaties gegaan. Het CUOS hecht grote waarde aan bereikbaarheid en dit jaar is het
bestuur goed en snel te bereiken geweest via mail en telefoon.
Deadline
Organisaties kunnen een aanvraag voor opname indienen vóór 1 februari. In de eerste
paar weken na de deadline worden aanvullende stukken nog verzameld, waarbij het op
te merken valt dat tot opvallend laat nog benodigde stukken binnen waren. Het CUOS
acht het essentieel voor een zo spoedig en correct mogelijke werkwijze dat in de komende
jaren organisaties stukken tijdig aanleveren. De lijst van stukken staat duidelijk op het
beschikbare formulier. Dit jaar is besloten meer details omtrent de tijdigheid en
volledigheid van de aanvragen weer te geven in het definitief besluit per organisatie. Het
CUOS hanteert een harde deadline, maar heeft ook oog voor omstandigheden per
organisaties. Dit jaar zijn dus alle aanvragen in behandeling genomen.
Beoordeling
Aanvragen zijn getoetst aan de voorwaarden zoals genoemd in het CUOS-Reglement
artikel 8, de Richtlijnen voor het aanvragen van activiteitensubsidie en huisvesting
(CUOS-Richtlijnen) en de Cluster en Kwaliteitsbepalingen. Het dient benadrukt te
worden dat het CUOS de organisaties toetst op de aangeleverde en eventueel
nagevraagde informatie en er kan geen oordeel worden gevormd op basis van niet
aangeleverde stukken.

3 › 34

Definitief Besluit Activiteitensubsidie & Huisvesting 2018

3. Overzicht Activiteitensubsidie

Onderstaande tabel vormt een overzicht van het bedrag per organisatie in dit definitieve
besluit. Vanaf hoofdstuk 5 is een uitgebreide argumentatie per organisatie te vinden, zie
ook de inhoudsopgave.
Het CUOS merkt op dat:
- De studentenvoorzieningen, voorzien van een asterisk, geen aanvraag hoeven te
doen want hun activiteitensubsidie is vastgelegd en behoeft geen argumentatie.
- Deze subsidie niet tot doel heeft verliezen te compenseren of eigen vermogens te
vergroten en ook de financiële situatie van organisaties meeweegt.
- De bedragen zullen na definitieve toekenning worden uitgekeerd. Aangezien
activiteitensubsidie aangevraagd kon worden voor de kalenderjaren 2017 of 2018
of de academische jaren 2017-2018 of 2018-2019, kan dit bedrag dus voor één
van die vier jaren zijn toegekend. Dit stuk spreekt echter altijd over toekenning
voor 2018, vanwege het boekjaar van de RUG wat loopt van 1 januari tot en met
31 december.
Organisatie
ACLO*
AEGEE
A-Way Production
CSG Gica
ESN*
FVOG
GDS Kalliope
GSb
GSCF
GSMG Bragi
GSO Mira
GST
KEI*
LD Flanor
SIB
SKLO
SOG
Studentenkrant
TEIMUN
Usva*
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Activiteitensubsidie
€ 50.000
€ 3.000
€ 1.801
€ 3.219,25
€ 30.000
€ 5.871,50
€ 800
€ 4.800
€ 6.000
€ 7.000
€ 4.500
€ 3.899,03
€ 30.000
€ 1.890
€ 10.750
€ 24.878,14
€ 2.030
€ 1.500
€ 4.500
€ 100.000
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4. Overzicht Huisvesting

Organisatie
Het CUOS heeft alle aanvragen tot huisvesting beoordeeld aan de hand van de CUOS
Richtlijnen met in het bijzonder het Rekenmodel Huisvesting. Alle organisaties die
afgelopen jaar door het CUOS in huisvesting zijn voorzien, hebben ook dit jaar een
aanvraag voor huisvesting gedaan. Ook dit jaar is gekeken naar de noodzaak voor
eventuele huisvesting. Aan de hand van aangeleverde informatie is een weloverwogen
oordeel gevormd.
In tabel 1 is de verdeling van de organisaties over de twee locaties weergegeven. In tabel
2 staat de geadviseerde verdelingen van huisvesting voor komend collegejaar. In de tabel
staat locatie, ruimtenummer en het aantal toebedeeld werkplekken. Na de tweede tabel
vindt u de toelichtingen voor de organisaties die geen activiteiten subsidie hebben
aangevraagd. De andere besluiten zijn bij het besluit tot activiteitensubsidie gevoegd.
Tabel 2: Verdeling organisaties over de twee locaties
Pelsterstraat
AEGEE-Groningen
SIB-Groningen
Stichting A.I.E.S.E.C. Groningen
Stichting ESN Groningen
Stichting KEI
Stichting TEIMUN

Oude Kijk in ‘t Jatstraat
Groninger Studentenbond
Lijst Calimero
Stichting Groninger Studentenkrant
Stichting Integrand Groningen
Studenten Organisatie Groningen
Facultair Verenigingen Overlegorgaan
Groningen

Indien het voor een organisatie door haar aard en omvang noodzakelijk is om gedurende
een vooraf bepaalde periode meer werkruimte tot haar beschikking te hebben zal er in
goed overleg worden geschoven met werkruimtes. Het CUOS zal de gesprekken leiden
en een besluit nemen.
Vergaderruimte
Net als de afgelopen jaren wil het CUOS de gehuisveste organisaties tegemoetkomen
wegens het wegvallen van gemeenschappelijke vergaderruimtes op de nieuwe locaties.
Ter compensatie voor het feit dat de organisaties extern vergaderruimtes zullen moeten
huren zullen zij allemaal € 750 ontvangen. Dit is een doelsubsidie ten behoeve van het
huren van externe ruimtes. De verantwoording voor de besteding van dit bedrag dient te
worden ingeleverd met de aanvraag voor activiteitensubsidie op 1 februari 2018.
Het CUOS heeft afgelopen jaar gemerkt dat het gebruik van flexruimtes handig kan zijn
en eer aan doet aan de ruimtebehoefte van organisaties. Deze overweging heeft het CUOS
ook in dit besluit meegenomen.
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Tabel 2: besluit huisvesting 2018-2019.

Aantal
Ruimte
werkplekken
2018-2019

Oude Kijk in het
Jatstraat
Stichting
Integrand 3
Groningen
Lijst Calimero
3
Studenten
Groningen

Organisatie 5

Groninger
Studentenbond
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3,5

0111,0112

3

0111,0112

0105

3

0105

5

0101, 0101A,
0103

3

0201

2

0104

1

0101A

4

0202, 0203

7

0303, 0302.
0306

5
3
8

0206
0102
0110, 002

7

0002, 0010,
0012

0101,
0101A,
0103

0201,
0104

Stichting
Groninger 2
Studentenkrant

0104

Facultair Verenigingen 1
Overlegorgaan
Groningen
Pelsterstraat
AEGEE-Groningen
4

0101A

SIB-Groningen

7

AIESEC
TEIMUN
KEI

5
3
8

ESN

7

Opmerkingen Aantal
Ruimte
werkplekken
2017-2018

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

Gemaakte
afspraken
m.b.t.
de
flexruimte
blijven bestaan
in haar huidige
vorm.
Krijgt
ruimte
0104
als
flexruimte erbij
voor twee dagen
per week.
Wordt gedeelde
flexruimte met
de GSb.
Houdt dezelfde
regeling m.b.t.
de flexruimte.

Definitief Besluit Activiteitensubsidie & Huisvesting 2018

Besluit huisvesting organisaties die geen activiteitensubsidie hebben
aangevraagd:
Stichting ESN Groningen
ESN krijgt als studentvoorziening standaard huisvesting aangeboden vanuit de RUG.
Daarmee hoefden zij geen aanvraag in te dienen en blijft de toekenning hetzelfde.
Stichting KEI
KEI krijgt als studentvoorziening standaard huisvesting aangeboden vanuit de RUG.
Daarmee hoefden zij geen aanvraag in te dienen en blijft de toekenning hetzelfde.
Lijst Calimero
Lijst Calimero heeft als Universiteitsraadpartij vanuit de universiteit recht op een
werkplek.
Fractie SOG
SOG heeft als Universiteitsraadpartij vanuit de universiteit recht op een werkplek.
Toelichting voor het bestuur vindt u verderop in het stuk.
Stichting Integrand Groningen
Integrand heeft enkel huisvesting aangevraagd.
Heeft betreffende organisatie aangetoond dat er een noodzaak bestaat tot
het ontvangen huisvesting vanuit de RUG?
JA/NEE
Toelichting:
Integrand zorgt dat studenten stage kunnen lopen bij verscheidene organisaties. Zij is
onafhankelijk in die zin dat het niet gerelateerd is aan enige vereniging of studie en maakt
op deze manier geen aanspraak op een ruimte vanuit en faculteit en ook kunnen zijn niet
in hun eigen ruimte voorzien. Op haar eigen wijze zorgt zij voor een positieve uitstraling
en kan zij belangen van vele studenten in Groningen behartigen. Uit haar activiteiten
blijkt dat zij op verschillende wijzen actief is een zich goed positioneert in het Groningse
studentenleven.
De werklast van bestuurders en het intensieve gebruik van het kantoor laat zien dat deze
werkruimte van essentieel belang is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Ook
houdt zij hele dagen kantooruren waar studenten naartoe kunnen bellen of binnen
kunnen lopen voor advies.
Het CUOS heeft op basis van deze gegevens besloten hetzelfde aantal werkplekken toe te
kennen als voorgaande jaar en hier dan ook geen verandering in te brengen.
AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 3
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0111 – 0112 aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Geen.
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Stichting AIESEC Groningen
Toelichting: AIESEC heeft aangetoond dat werkplekken noodzakelijk zijn. Zij heeft
volgens ons een aanzienlijke werklast en heeft regelmatig veel mensen aan het werk. Niet
alleen de bestuurders zelf, maar ook parttime besturen maken intensief gebruik van de
ruimte. AIESEC heeft niet de eigen middelen een ruimte aan te schaffen en maakt ook
vanuit een faculteit geen aanspraak.
Met haar internationale activiteiten draagt de AIESEC bij aan een positieve uitstraling
van de RUG. Het bestuur heeft in onze ogen voldoende aangetoond dat er sprake is van
een noodzaak tot het hebben van een eigen werkruimte. Daarom heeft het CUOS besloten
hen hetzelfde aantal werkplekken toe te kennen.
AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 5
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0206 aan Pelsterstraat 23.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Geen.
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5. A-Way Productions

Organisatie
De organisatie A-Way Productions:
- valt binnen het cluster Culturele ontwikkeling;
- vraagt voor dit jaar € 1.801 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de balans met toelichting
ontbrak.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat A-Way Productions:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden, aangezien de statuten niet expliciet
vermelden dat de organisatie zich richt op de studentengemeenschap noch dat
het bestuur uit studenten bestaat.
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o waar valt op te merken dat A-Way Productions een grote stijging van het
begrotingstotaal laat zien ten opzichte van voorgaande jaren;
o waar eveneens valt op te merken dat er nog geen balans kon worden
opgemaakt gezien de recente oprichting van de organisatie, maar dat deze
bij een volgende subsidieaanvraag wel wordt aangeleverd;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 1.801 aan A-Way Productions voor
2018. Het CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van
de theaterproducties. Tot slot wijst het CUOS erop dat de theaterproducties vooral
gericht moeten zijn op de studentengemeenschap om in aanmerking te komen voor
ondersteuning vanuit de RUG. Het CUOS ziet dan ook graag statuten tegemoet waarin
duidelijk is dat het zich met name richt op de studentengemeenschap en dat het bestuur
uit studenten moet bestaan.
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6. AEGEE

Organisatie
De organisatie Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe-Groningen
(AEGEE):
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar € 3.000 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
4.000;
- vraagt voor dit jaar € 4.000 aan;
- heeft beschikking over de werkplekken in kamers 0202 en 0203 aan de
Pelsterstraat;
- vraagt voor dit jaar huisvesting aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat AEGEE:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden, aangezien de gevraagde informatie
in de statuten is opgenomen en de organisatie richt zich op de
studentengemeenschap van de RUG en/of de HG.
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o wat blijkt uit de heldere en duidelijk begrotingen;
o wat eveneens blijkt uit de heldere uitwerking van de resultaten;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
o De activiteitensubsidie van vorig jaar is toegekend ten behoeve van de
uitwisselingsprojecten, het Europees evenement, de Europese commissie
en de Summer University. Deze activiteiten hebben allemaal
plaatsgevonden en de subsidie is naar de genoemde activiteiten gegaan.
De subsidie is daarom doelmatig besteed.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat AEGEE:
-

WEL noodzaak voor huisvesting heeft aangetoond.

Toelichting:
Het CUOS heeft besloten AEGEE voor het collegejaar 2017-2018 een ruimte toe te
kennen aan de Pelsterstraat. Uit zowel de werklast van het bestuur als van de commissies
is duidelijk op te maken dat het voor hen noodzakelijk is een werkplek te hebben van
waaruit zij haar activiteiten op juiste en goed georganiseerde basis kan coördineren.
Het bestuur besteedt gemiddeld 8,5 uur per dag aan haar bestuurswerkzaamheden wat
in totaal uitkomt op 42 uur per week. Deze bestuurslast is in alle functies aan te duiden
als aanzienlijk en verdient daarmee een werkplek.
Ook de werkdruk van de commissies is aan te duiden als aanzienlijk, maar doordat het
veelal activiteiten betreft die niet per se gebonden zijn aan organisatie van een vaste
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werkplek, oordeelt het CUOS dat de ruimte die momenteel ter beschikking wordt gesteld
geschikt is voor AEGEE.
AEGEE is een organisatie die niet de eigen middelen heeft tot aanschaf van een eigen
pand en ook maakt zij geen aanspraak op gefaciliteerde ruimte vanuit een der faculteiten.
Echter, zo blijkt uit het activiteitenoverzicht, verzorgt AEGEE veelal een inhoudelijk
programma voor studenten in Groningen en helpt het ook bijdragen aan het positieve
imago van universiteit en stad. Ook geeft zij blijk van continuïteit in haar activiteiten en
bestaan.
AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 4
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0202 en 0203 aan Pelsterstraat 23.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Geen.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 3.000 en de werkruimtes 0202,
0203 aan Pelsterstraat 23 aan AEGEE voor 2018. Het CUOS kent dit bedrag toe ten
behoeve van de uitwisselingsprojecten, het Europees evenement en de Summer
University. Het CUOS ziet geen reden voor volledige toekenning van de
activiteitensubsidie, omdat de plannen grofweg overeenkomen met de € 3.000 van vorig
jaar.
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7.

G.S.M.G. Bragi
Organisatie
De organisatie Groninger Studentenmuziekgezelschap Bragi:
- valt binnen het cluster Culturele ontwikkeling;
- heeft vorig jaar € 8.930 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
9.500;
- vraagt voor dit jaar € 7.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel aanvankelijk de toelichting
op de balansen en de jaarrekeningen ontbrak.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Bragi:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 7.000 aan Bragi voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de
muzikale opvoeringen.
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8. ESN

Organisatie
De organisatie Erasmus Student Network Groningen (ESN):
- ontvangt jaarlijks € 22.500 activiteitensubsidie zoals vastgesteld in het Kader;
- ontvangt dit jaar € 1.393 als definitieve eenmalige subsidie voor het Nationaal
Platform Overleg (alvorens het CUOS een definitief besluit kan nemen dient ESN
een projectplan aan te leveren met daarin een gedetailleerde uitwerking van de
besteding van de subsidie);
- ontvangt dit jaar € 2.000 als definitieve eenmalige subsidie voor de ‘Welcome
Activities August 2018’ (alvorens het CUOS een definitief besluit kan nemen dient
ESN een projectplan aan te leveren met daarin een gedetailleerde uitwerking van
de besteding van de subsidie);
- vraagt om een structurele verhoging van € 22.500 naar € 30.000;
- heeft tijdig een schriftelijke zienswijze betreffende de structurele verhoging
ingeleverd naar aanleiding van het definitief besluit.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat ESN:
-

WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
WEL een financiële noodzaak tot verhoging van de structurele
activiteitensubsidie vanuit het CUOS heeft aangetoond;
o ESN benoemt en het CUOS erkent drie redenen voor de verhoging:
waargenomen en verwachte toename van deelname aan ESNintroductieweken en activiteiten als gevolg van de groeiende instroom van
internationale studenten (1), verouderde hulpmiddelen zoals website,
administratiesysteem en ticketshop (2) en onvermijdelijke verhoging van
kosten van externe locaties voor beide introductieweken (3).

Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 30.000 aan ESN voor 2018 en stelt € 30.000
vast als de hoogte van de jaarlijkse activiteitensubsidie voor ESN. Het CUOS benadrukt
dat ESN, net als elke studentenvoorziening, niet jaarlijks de activiteitensubsidie hoeft
aan te vragen. In het Kader staat verder beschreven dat een uitzondering hierop is als
een studentenvoorziening een verandering nodig acht in positieve of negatieve zin en in
dat geval wordt er dus een aanvraag gedaan voor 1 februari, tezamen met de andere
organisaties.
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9. L.D. Flanor

Organisatie
De organisatie Literair Dispuut Flanor (Flanor):
- valt binnen het cluster Culturele ontwikkeling;
- heeft vorig jaar € 1.890 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
1.890;
- vraagt voor dit jaar € 1.890 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Flanor:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 1.890 aan Flanor voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de organisatie van literaire activiteiten.
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10. FVOG

Organisatie
De organisatie Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen (FVOG):
- valt binnen het cluster Koepelorganisaties;
- heeft vorig jaar € 1.377 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
9.940;
- heeft beschikking over (flex)werkplek 0101A aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39
- vraagt voor dit jaar € 7.405 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de toelichting op de
begroting ontbrak.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat FVOG:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden, hetgeen ook toegelicht is bij het
advies Opname Studentenorganisaties Profileringsfonds;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- NIET de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed, aangezien
niet alle activiteiten hebben plaatsgevonden waarvoor subsidie was toegekend;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat FVOG:
-

WEL noodzaak voor een ruimte heeft aangetoond tot het beschikking hebben
over huisvesting;

Toelichting:
FVOG fungeert als een belangrijk schakel tussen studieverenigingen. Zij beheert
contacten met de verenigingen, biedt haar trainingen en zorgt daardoor voor meer
binding. Zij heeft echter zelf niet de capaciteiten een ruimte aan te schaffen en ook wordt
haar niks aangeboden vanuit een faculteit.
Het CUOS erkent de noodzaak voor het FVOG een ruimte toe te kennen waar eventueel
vergaderingen georganiseerd kunnen worden, maar waarvan uit ook contacten
onderhouden kunnen worden. Het FVOG organiseert echter ook vaak activiteiten op
externe locaties en heeft geen actief ledenaantal. De werklast ligt hierdoor vooral bij het
bestuur. Het CUOS erkent daarmee dat dit bestuur een plek nodig heeft om te werken.
Het CUOS heeft op basis van het evenementenoverzicht, het actieve ledenoverzicht en de
beschrijving van de bestuurslast besloten het FVOG een hele werkplek toe te kennen.
AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 1
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0101A aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Zij gaan van een halve naar een hele
werkplek. Afgerond maakt dit geen verschil met voorgaand jaar.
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Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 5.871,50 en werkruimte 0101A aan
Oude Kijk in ’t Jatstraat 39 aan FVOG voor 2018. Het CUOS kent dit bedrag toe ten
behoeve van de organisatie en zaalhuur van de trainingen, de kaderdagen, de Centrale
Faculteitsoverleggen en de themaoverleggen. In dit bedrag is de niet-bestede subsidie
van 2017 al afgetrokken.
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11. C.S.G. Gica

Organisatie
De organisatie Chorus Studiosorum Groningae "Gaudete in Cantando" (C.S.G. Gica):
- valt binnen het cluster ‘Culturele ontwikkeling’;
- heeft vorig jaar € 2.475 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
2.731,25;
- vraagt voor dit jaar €3.219,25 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel aanvankelijk de toelichting
op de balansen ontbrak en de begroting over 2016-2017 was verstuurd in plaats
die van 2017-2018.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Gica:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
o Elk jaar organiseert Gica twee grote projecten, het winterproject en een
zomerproject. De subsidie werd voor deze projecten uitgekeerd en is door
Gica doelmatig hieraan besteed.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond;
o CUOS is van mening dat er sprake is van een financiële noodzaak. GICA
geeft aan dat er anders een verlies zou ontstaan. Dit is voor het CUOS geen
reden tot het uitkeren extra van subsidie. De subsidie wordt ten behoeve
van de activiteiten uitgekeerd en is niet bedoeld voor het opvangen van
eventuele verliezen.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 3.219,25 aan Gica voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de organisatie van het winterproject, het
zomerproject en de overige activiteiten.
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12. GSb

Organisatie
De organisatie Vereniging Groninger Studenten, bekend als Groninger Studentenbond
(GSb):
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft vorig jaar € 4.800 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
4.800;
- heeft beschikking over de werkplekken 0201 aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39;
- vraagt voor dit jaar € 4.800 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel de activiteitenoverzichten
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat GSb:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat GSb:
-

WEL noodzaak voor een ruimte aangetoond tot het beschikking hebben over
huisvesting;

Toelichting:
De GSb fungeert als vakbond voor studenten. Zij is onafhankelijk en maakt op deze
manier geen aanspraak op een ruimte vanuit en faculteit en ook kunnen zijn niet in hun
eigen ruimte voorzien. Op haar eigen wijze zorgt zij voor een positieve uitstraling en
behartigt zij de belangen van alle studenten in Groningen. Uit haar activiteiten blijkt dat
zij niet alleen leden op informele wijze bindt, maar daarnaast haar voeten flink in de
aarde zet in de studentengemeenschap door actief op zoek te gaan naar contacten met
andere organisaties en profileert zij zich sterk op inhoudelijk gebied.
De werklast van bestuurders en het intensieve gebruik van het kantoor laten zien dat
deze werkruimte van essentieel belang is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
Daarnaast huisvest zij ook nog het steunpunt bemiddelingskosten. Hierdoor wordt het
kantoor haast te klein om alle activiteiten te huisvesten. Daarom ziet het CUOS een
noodzaak dat de GSb meer ruimte tot haar beschikking krijgt.
Het CUOS heeft vanwege de hoge bestuurslast en aangetoonde noodzakelijkheid
besloten hetzelfde aantal werkplekken toe te kennen in de huidige ruimte als voorgaande
jaar en hier dan ook geen verandering in te brengen. Het CUOS kent aan de GSb
daarnaast ruimte 0104 toe waar zij twee dagen per week gebruik van mag maken. Bij
voorkeur wordt dit dan gebruikt door het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen
(SBG).
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AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 3
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0201 en 0104 (voor twee dagen per
week) aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Geen met uitzondering van extra
gebruik van ruimte 0104.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 4.800 en de werkruimtes 0201 en
0104 (voor twee dagen per week) aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39 aan GSb voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de activiteiten binnen het kader
belangenbehartiging, dienstverlening en opinievorming. Dit betreft de organisatie van
het Huurteam, het Juridisch Steunpunt, trainingen, informatieavonden en de druk en
verspreiding van de Nait Soez’n.
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13. GSCF

De organisatie Stichting Groninger Studenten Cabaret, ook wel Groninger Studenten
Cabaret Festival genoemd (GSCF):
- valt binnen het cluster Culturele ontwikkeling;
- heeft vorig jaar € 5.700 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
6.000;
- vraagt voor dit jaar € 6.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de toelichting op de
begroting, de toelichting op de balansen en het activiteitenoverzicht ontbraken.
Daarnaast was het uittreksel van de Kamer van Koophandel niet up-to-date.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat GSCF:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond;
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 6.000 aan GSCF voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de organisatie van het Groninger Studenten
Cabaret Festival.
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14. GST

Organisatie
De organisatie Vereniging Groninger Studententoneel (GST):
- valt binnen het cluster Culturele ontwikkeling;
- heeft vorig jaar € 4.000 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
4.000;
- vraagt voor dit jaar € 4.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de meest recente
begroting met toelichting, de financiële jaarverslagen en de secretariële
jaarverslagen met bijlagen ontbraken.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat GST:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert, hoewel de relatief
omvangrijke begrotingsposten ‘Spelersweekend’ en ‘Representatie’ niet nader
gespecificeerd zijn;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond, hoewel het hoge eigen vermogen geen aanleiding geeft tot een
volledige toekenning van de aanvraag.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 3.899,03 aan GST voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de organisatie en uitvoering van de twee
toneelvoorstellingen. In het collegejaar 2016-2017 is er een winst van 2,5 procent van de
begroting gemaakt. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het CUOS
verstrekt geen subsidie om het eigen vermogen te laten groeien, maar enkel ter
subsidiëring van activiteiten. Daarom is het percentage van de winst die door het CUOS
was gesubsidieerd afgetrokken van het aangevraagde bedrag. Tot slot beveelt het CUOS
aan om de toelichting op genoemde grote begrotingsposten nader uit te werken.
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15. GDS Kalliope

Organisatie
De organisatie Groninger Debating Society Kalliope (Kalliope):
- valt binnen het cluster Culturele ontwikkeling;
- heeft vorig jaar € 1.600 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
1.600;
- vraagt voor dit jaar € 1.600 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel aanvankelijk de toelichting
op de begroting en de balans over 2016-2017 ontbraken en het aanvraagformulier
niet was ingevuld.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Kalliope:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o Uit de begrotingen en resultaten blijkt volgens het CUOS dat er sprake is
van een helder een consistent financieel beleid.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
o De subsidie is vorig jaar doelmatig besteed voor het activiteitenaanbod.
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond, hoewel de balans van Kalliope aantoont dat er een aanzienlijk eigen
vermogen aanwezig is.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 800 aan Kalliope voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de organisatie van de diverse debattrainingen
en toernooien. In dit bedrag is de helft van het aangevraagde bedrag afgetrokken omdat
het CUOS van mening is dat het eigen vermogen van Kalliope hoog genoeg is om de
begroting sluitend te kunnen maken.
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16. Mira

De organisatie Groninger Studenten Orkest "Mira" (Mira)
- valt binnen het cluster Culturele ontwikkeling;
- heeft vorig jaar € 4.500 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
4.500;
- vraagt voor dit jaar € 4.500 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de meest recente
gewaarmerkte statuten, het activiteitenoverzicht en de toelichting op de balansen
ontbraken.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Mira:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 4.500 aan Mira voor 2018. Het
CUOS kent dit bedrag toe ten behoeve van de organisatie van de concerten.
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17. SIB

Organisatie
De organisatie Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen te Groningen
(SIB):
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar € 10.500 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
10.500;
- heeft beschikking over de werkplekken 0302, 0303 en 0306 aan Pelsterstraat 23;
- vraagt voor dit jaar € 10.750 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel de balans over 2016-2017 met
toelichting aanvankelijk ontbrak.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SIB:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert, hoewel de financiële
jaarverslagen een enigszins summiere toelichting op de jaarrekeningen bevatten;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat SIB:
-

WEL noodzaak voor een ruimte aangetoond tot het beschikking hebben over
huisvesting;

Toelichting:
De SIB heeft wederom aangetoond de werkplekken nodig te hebben. De bestuursfuncties
omhelzen veel werk en zij maken veel kantooruren. Ook organiseren zij veel activiteiten
en hebben zij ruimte nodig zodat haar commissies ook hun werk kunnen doen. Zij maken
echter geen aanspraak vanuit een faculteit op ruimte en ook hebben zij de middelen niet
een eigen pand aan te schaffen.
Door haar werkzaamheden bindt zij de internationale student aan de stad Groningen en
geeft zij ook de RUG een positieve uitstraling. Mede hierdoor en door de hiervoor
beschreven redenen, heeft het CUOS besloten het huisvestingsbesluit van 2017 in stand
te houden.
AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 7.
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0302, 0303 en 0306 aan Pelsterstraat 23.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Geen.
Definitief besluit
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Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 10.750 en de werkruimtes 0302,
0303 en 0306 aan Pelsterstraat 23 aan SIB voor 2018. Het CUOS kent dit bedrag ten
behoeve van de organisatie van lezingen, evenementen, de redactie en de buitenlandse
reis. Het CUOS beveelt aan om de toelichting op de jaarrekeningen iets uitgebreider te
verwoorden, met name een post als ‘Bestuurskortingen’.
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18. SKLO

Organisatie
De organisatie Stichting Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties
(SKLO):
- heeft vorig jaar € 11.225 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
16.519,49;
- vraagt voor dit jaar € 24.878,14 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, al ontbrak aanvankelijk een
begroting voor 2017-2018 en is op dit moment alleen een conceptversie
aangeleverd. Het CUOS heeft oog voor omstandigheden van organisaties op dit
punt en acht dit niet als een probleem. Verder was er in goed overleg een
mondelinge toelichting op de financiën van de SKLO gekomen.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SKLO:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o waarbij het CUOS opmerkt dat er afgelopen jaren wel grote verschillen
zaten in het toegekende en het bestede bedrag bij de aangesloten
organisaties, maar dit wordt niet als probleem geacht aangezien de SKLO
hier goed mee om gaat.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed via de
aangesloten organisaties van de SKLO;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
o CUOS benadrukt op dat er op dit punt ook overlegd is met het College van
Bestuur en de afdelingen Strategie, Onderwijs en Onderzoek en Algemene
Bestuurlijke en Juridische Zaken. Naast activiteitensubsidie vanuit het
CUOS heeft de stichting noemenswaardige algemene inkomsten van de
Hanzehogeschool en noemenswaardige personele subsidies vanuit de
RUG. Verder ontvangt het een klein bedrag aan overige giften en huur per
jaar. Opvallend is er de Stichting Hervormd en Gereformeerd
Studentenwerk (SHGS) die de SKLO jaarlijks ondersteunt met een “gift”.
o Het doel van SHGS bestaat uit de ondersteuning van de SKLO in de brede
zin van het woord, zo leek uit het omschreven doel op de website
www.shgs.nl: “De geldwerving vanuit de PKN kerken (gemeenten en
particulieren) ten behoeve van de stoffelijke belangen die niet door
subsidie of op een andere manier worden gedekt. Tevens draagt de
stichting zorg voor alle zaken betreffende de huisvesting van de Stichting
Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.”.
o De financiële noodzaak was, voor wat betreft het definitief besluit, op
basis van de aangeleverde stukken lastig te beoordelen. Het leek dat de
SKLO, eventueel met steun van SHGS, financiële middelen aan zou
kunnen trekken of onder kan verdelen om de aangesloten organisaties
voldoende te subsidiëren.
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o

o

De zienswijze van het SKLO heeft naar aanleiding van het definitief
besluit het CUOS doen besluiten dat er wel sprake is van financiële
noodzaak. De complete zienswijze bestaat uit een brief d.d. 16 april 2018,
een toelichting op deze brief d.d. 22 april 2018, een zeer constructief en
vruchtbaar gesprek tussen het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de
SKLO enerzijds en het CUOS anderzijds d.d. 23 april 2018, een
schriftelijke verklaring van het bestuur van de SHGS d.d. 25 april 2018 en
een overzicht van de penningmeester van het Algemeen Bestuur van de
SKLO.
Uit de zienswijze bleek dat de SHGS slechts huisvesting aan de SKLO
biedt. De giften van de SHGS zijn enkel en alleen bedoeld als
tegemoetkoming voor de huur van het pand. Ook bleek dat de SHGS,
ondanks haar brede doelstelling, geen activiteiten van SKLO of de bij haar
aangesloten organisaties nu en in de toekomst niet structureel kan en wil
ondersteunen.

Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 24.878,14 aan SKLO voor 2018. In
het voorlopige besluit was dit bedrag op € 0 vastgesteld.
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19. SOG

Organisatie
De organisatie Studenten Organisatie Groningen (SOG):
- valt binnen het cluster Belangenbehartiging;
- heeft vorig jaar € 2.600 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
6.000;
- heeft beschikking over de werkruimtes 0101, 0101A (flexruimte) en 0103 aan
Oude Kijk in ’t Jatstraat 39;
- vraagt voor dit jaar € 3.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd, hoewel aanvankelijk de begroting
met toelichting en de secretariële en financiële jaarverslagen met bijlagen
ontbraken.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SOG:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o Waar wel op te merken valt dat met name het financiële jaarverslag van
afgelopen jaar bijzonder lastig te lezen is. Ook zijn er vaak echt zeer grote
verschillen tussen begrote en gerealiseerde kosten op veel posten over
verschillende jaren.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat SOG:
-

WEL noodzaak voor een ruimte aangetoond tot het beschikking hebben over
huisvesting;

Toelichting:
De SOG heeft naast een ruimte voor de fractie ook twee ruimtes voor het bestuur. Dit
bestuur organiseert activiteiten voor haar leden die kunnen bestaan uit alle studenten
van de RUG. Hun aanbod aan activiteiten is breed en gevarieerd en brengt een
aanzienlijke werklast mee voor hen. De fractie is immer druk met het vertegenwoordigen
van haar kiezers en heeft sowieso recht op een plek vanuit de universiteit.
Het bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken van de organisatie en ziet toe op
commissies en bestuurswerk. Zij heeft een aanzienlijk aantal leden en organiseert veel
activiteiten. Vanuit de RUG maakt zij geen aanspraak op ruimte vanuit een faculteit en
ook heeft zij geen eigen middelen om een ruimte aan te schaffen. Gezien de positieve
uitstraling waar de SOG aan bijdraagt en de aanzienlijke werklast van bestuur en
commissies, bestaat er voor hen een degelijke noodzaak om huisvesting te ontvangen
vanuit de RUG.
Dit heeft het CUOS doen besluiten haar huisvestingsbesluit van 2017 niet aan te passen.
28 › 34

Definitief Besluit Activiteitensubsidie & Huisvesting 2018

AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 5
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0101, 0101A (flexruimte die ook in deze
hoedanigheid gebruikt moet worden) en 0103 aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Geen.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 2.030 en de werkruimtes 0101,
0101A (flexruimte die ook in deze hoedanigheid gebruikt moet worden) en 0103 aan
Oude Kijk in ’t Jatstraat 39 aan SOG voor 2018. Het CUOS kent dit bedrag toe ten
behoeve van de organisatie van lezingen, activiteiten en het SOG Rechtsbureau. Tot slot
wijst het CUOS erop dat aangeleverde stukken meer informatie moeten bevatten en
duidelijkheid over welke post welke hoeveelheid heeft/krijgt en waarom.
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20. Studentenkrant

Organisatie
De organisatie Stichting Groninger Studentenkrant (Studentenkrant):
- valt binnen het cluster Opinievorming;
- heeft vorig jaar € 1.500 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
2.250;
- heeft beschikking over werkruimte 0104 aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39.
- vraagt voor dit jaar € 3.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het meest recente
uittreksel van de Kamer van Koophandel ontbrak en de aangeleverde bestanden
niet volgens het model genummerd waren.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Studentenkrant:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert, hoewel de begroting niet
sluitend is en dat wel essentieel is voor een non-profit organisatie;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat Studentenkrant:
- WEL noodzaak voor een ruimte heeft aangetoond tot het beschikking hebben
over huisvesting;
Toelichting:
Momenteel komt het over alsof de stichting niet actief gebruik maakt van het gegeven
pand. Verder verzorgt zij veel overlast en zouden sommige activiteiten prima met minder
ruimte uitgevoerd kunnen worden. Het lijkt erop dat zij vooral vergaderruimte en
computers nodig hebben. Zij kunnen dit zelf echter niet financieren en maken er ook
geen aanspraak op vanuit een faculteit.
In onze ogen toont de studentenkrant niet een absolute noodzaak aan tot het hebben een
eigen ruimte. Wij erkennen dat een ruimte nodig is, maar vinden ook dat het niet voor
de hele week hoeft. Daarom heeft het CUOS besloten de studentenkrant de huidige
ruimte toe te kennen, maar hen deze ruimte te laten delen met de GSb. In onze ogen mag
de GSb twee dagen per week gebruik maken van de ruimte en de SK drie dagen.
AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 1,5 werkplek.
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0104 aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 39.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Qua werkplek geen, maar de ruimte zal een
flexruimte worden die gedeeld wordt met de GSb.
Definitief besluit
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Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 1.500 en werkruimte 0104 aan Oude
Kijk in ’t Jatstraat 39 als flexruimte aan Studentenkrant voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de druk, uitgave en verspreiding van de Studentenkrant. In
dit bedrag is het bedrag dat voor ‘Representatiekosten’ wordt aangewend afgetrokken.
Deze kostenpost omvat “consumpties bij de vergaderingen op kantoor” en “uitgaven voor
de redactie wanneer zij geld nodig hebben om foto’s en artikelen te produceren”. Met
name het eerste citaat geeft het CUOS onvoldoende zekerheid dat de subsidie doelmatig
zal worden besteed, mede gelet op de beperkte inkomstenbronnen. Het CUOS beveelt
Studentenkrant aan daarom te onderzoeken of meer inkomstenbronnen voor die posten
te realiseren zijn.
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21. TEIMUN

De organisatie Stichting TEIMUN (The European International Model United Nations)
(TEIMUN):
- valt binnen het cluster Internationalisering;
- heeft vorig jaar € 4.500 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €
5.000;
- heeft beschikking over werkruimte 0102 aan Pelsterstraat 23;
- vraagt voor dit jaar € 5.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en verstuurd.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat TEIMUN:
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft
aangetoond.
Beoordeling Huisvesting
Het CUOS heeft beoordeeld dat TEIMUN:
- WEL noodzaak voor een ruimte aangetoond tot het beschikking hebben over
huisvesting;
Toelichting:
TEIMUN lijkt op het eerste oog niet veel activiteiten te organiseren, maar deze
activiteiten zijn wel van aanzienlijke grootte. De grootte van de activiteiten en de
organisatie die daarbij komt kijken laten zien dat er een noodzaak bestaat tot een
degelijke ruimte van waaruit geopereerd kan worden. Deze activiteiten behelzen
daarnaast een interessante en leerzame ervaring voor alle studenten van de RUG.
TEIMUN heeft echter niet de capaciteit tot het aanschaffen van een eigen ruimte, laat
staan dat zij hier aanspraak op maken vanuit een faculteit.
Na het doornemen van de aanvraag is het CUOS tot de conclusie gekomen dat TEIMUN
een positieve bijdrage levert aan het studentenleven en daarmee ook aan de RUG. Het
CUOS ziet hierdoor geen reden af te wijken van het huisvestingsbesluit uit 2017 en kent
daarmee weer dezelfde ruimte toe aan stichting TEIMUN.
AANTAL TOEGEKENDE WERKPLEKKEN: 3.
TOEGEWEZEN RUIMTES + LOCATIE: 0102 aan Pelsterstraat 23.
VERANDERING T.O.V. BESLUIT 2017: Geen.
Definitief besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van dinsdag 22 mei 2018 het
definitieve besluit genomen voor toekenning van € 4.500 en werkruimte 0102 aan
Pelsterstraat 23 aan TEIMUN. De afgelopen twee jaar is er een positief resultaat geboekt
en daarom wordt het aangevraagde bedrag niet volledig toegekend. Desalniettemin is het
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CUOS van mening dat subsidiëring noodzakelijk blijft. De activiteitensubsidie wordt
toegekend ten behoeve van de organisatie van TEIMUN en GrunnMUN.
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