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Voorlopig Besluit Internationaliseringssubsidie 2018

1.

Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het voorlopig besluit van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de
Studentenorganisaties (CUOS) over de Internationaliseringssubsidie B (ISB) van 2018.
Het moge duidelijk zijn dat de besluiten in dit stuk voorlopig 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 het CUOS zich dit jaar richt op het stimuleren van
internationalisering. De internationaliseringssubsidie zal vanaf dit jaar voor het eerst
worden uitgegeven. Het volgende hoofdstuk omschrijft onze werkwijze en
toetsingsmethodes. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de
internationaliseringssubsidie per organisatie. Vanaf hoofdstuk 4 wordt er per organisatie
uitgewerkt wat de achterliggende argumentatie is.
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
De Internationaliseringssubsidie B (ISB) is gericht op het bevorderen van
internationalisering in het algemeen bij al bestaande studentenorganisaties. Elke
organisatie kan een bedrag van 1000 euro aanvragen. Hier is aan toegevoegd dat (in
eerste instantie) een totale limiet is van 30.000 euro, voor het geval er te veel aanvragen
binnenkomen. Wanneer dit subsidieplafond is bereikt, behoudt het CUOS het recht om
de meest geschikte aanvragen te subsidiëren (tendersysteem).
Het CUOS opereert conform het CUOS-Reglement en dit voorlopig besluit is een
navolging van de taak van de toetsing van organisaties die in aanmerking willen komen
voor de Internationaliseringssubsidie B. Bij beoordeling zal verder uitgewerkt worden
waar het CUOS op beoordeelt. Elke organisatie ontvangt na publicatie van dit document
een brief met daarin het voorlopig 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
voorlopige 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.
Deadline
Organisaties kunnen een aanvraag voor opname indienen voor 31 maart. Er zal gestreefd
worden om deze deadline ieder jaar op 31 maart te houden, om de organisaties extra tijd
te geven na de deadline voor activiteitensubsidie en huisvesting die is vastgesteld op 1
februari. In de eerste paar weken na de deadline worden eventuele aanvullende stukken
nog verzameld, daarna zal er binnen zes weken na volledige ontvangst van de aanvraag
het voorlopige besluit medegedeeld worden.
Beoordeling
De ISB-aanvraag zal beoordeeld worden door het CUOS. Het CUOS zal beoordelen op de
volgende punten (Art. 18): inhoud, doel, doelgroep en bereik, aanpak, PR-plan, hoogte
en redelijkheid, mogelijkheid tot eigen inkomsten, verhouding verzoek en eigen
begroting. Naast deze beoordelingscriteria zal er gekeken worden naar de diversiteit in
het activiteitenaanbod, het draagvlak, de bijdrage aan de academische vorming, of het
past binnen het beleid van de RUG en hoe het de integratie van internationale studenten
bevordert.
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3. Internationaliseringssubsidie per organisatie

Organisatie
AEGEE
Clio
Commotie
ESN
Esperia
FVOG
GSb
GSMG Bragi
IK
KEI
Lugus
Popkoor Estrellas
SIB
SOG
VIP
ZaZa
TOTAAL
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Aangevraagd bedrag
€ 514,00
€ 886,00
€ 245,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 880,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 617,00
€ 916,00
€ 916,34
€ 803,14
€ 975,00
€ 12.402,48

Toegekend bedrag
€ 514,00
€ 886,00
€ 245,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 569,11
€ 880,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 117,00
€ 916,00
€ 220,91
€ 730,13
€ 975,00
€ 9.703,15
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4. AEGEE

Organisatie
De organisatie Association des États-Généraux des Étudiants de l’Europe-Groningen:
- vraagt voor dit jaar € 514 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat AEGEE:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS heeft
kunnen beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 514 aan AEGEE voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de Europe Week.
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5. Clio

Organisatie
De organisatie Clio:
- vraagt voor dit jaar € 886 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Clio:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 886 aan Clio voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de International Negotiations Simulation en de comedyshow
met ‘Stranger Things Have Happened’, die onderwerpen behandelt voor internationale
studenten, zoals cultuurverschillen.
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6. Commotie

Organisatie
De organisatie Commotie:
- vraagt voor dit jaar € 245 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk in het aanvraagformulier
geen totaalbedrag stond vermeld en niet van elke activiteit een financiële
uitwerking was terug te vinden.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Commotie:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 245 aan Commotie voor 2018. Het CUOS kent
dit bedrag toe ten behoeve van het Engelstalige promotiemateriaal, de Engelstalige
website en het Engelstalige materiaal voor het introductiekamp.
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7.

ESN
Organisatie
De organisatie Erasmus Student Network Groningen:
- vraagt voor dit jaar € 500 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat ESN:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 500 aan ESN voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de Integration Night in 2018, dat wordt georganiseerd in
samenwerking met AEGEE, Contractus, SIB, SOG en Usva. Tot slot wijst het CUOS erop
dat dit bedrag niet mag worden aangewend voor alcoholische consumpties voor
studenten.
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8. Esperia

Organisatie
De organisatie Esperia:
- vraagt voor dit jaar € 1.000 aan;
- heeft de aanvraag niet op tijd verstuurd en heeft, ondanks meerdere extra
aanlevertermijnen, niet alle vereiste documenten aangeleverd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Esperia:
- GEEN duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- NIET de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- NIET heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- GEEN duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 0 aan Esperia voor 2018. Het CUOS kent geen
bedrag toe omdat Esperia niet heeft kunnen aantonen waaraan de subsidie zou moeten
worden besteed.
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9. FVOG

Organisatie
De organisatie FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen:
- vraagt voor dit jaar € 1.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk geen meest recente
uittreksel van de Kamer van Koophandel was aangeleverd, evenals een
uitgewerkt financieel plan. Bovendien was het financieel jaarverslag over 20162017 opgegeven als de meest recente begroting.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat FVOG:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komen voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 569,11 aan FVOG voor 2018. Het CUOS kent
dit bedrag toe ten behoeve van de vertaling van de statuten bij de RUG of een extern
vertaalbureau, zoals dat is aangeleverd in de offerte van het vertaalbureau.
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10. GSb

Organisatie
De organisatie Groninger Studentenbond:
- vraagt voor dit jaar € 880 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat GSb:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 880 aan GSb voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de vertaling van de statuten bij de RUG of een extern
vertaalbureau. Tot slot wijst het CUOS erop dat er goedkopere mogelijkheden zijn dan
het geselecteerde maar het CUOS onbekende vertaalbureau.
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11. G.S.M.G. Bragi

Organisatie
De organisatie G.S.M.G. Bragi:
- vraagt voor dit jaar € 1.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Bragi:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 1.000 aan G.S.M.G. Bragi voor 2018. Het CUOS
kent dit bedrag toe ten behoeve van de vertaling van de statuten, bezoeken aan het
museum en een musical meet & greet. Tot slot wijst het CUOS erop dat het bedrag van €
200 voor het feest met internationale studenten nog nader moet worden toegelicht in de
evaluatie.
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12. IK

Organisatie
De organisatie IK:
- vraagt voor dit jaar € 150 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat IK:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 150 aan IK voor 2018. Het CUOS kent dit bedrag
toe ten behoeve van de carrièredag waarbij internationale studenten kennis maken met
de Nederlandse arbeidsmarkt.
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13. KEI

Organisatie
De organisatie Stichting KEI:
- vraagt voor dit jaar € 1.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk de gewaarmerkte
statuten ontbraken.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat KEI:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komen voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 1.000 aan KEI voor 2018. Het CUOS kent €
600 toe ten behoeve van de ‘international acts’ op evenementen in de KEI-week, More 2
Explore en Love, Lust & Lounge, en € 400 toe ten behoeve van de overbruggingsperiode
tussen de KEI-week en de ESN Introduction Week.
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14. TBV Lugus

Organisatie
De organisatie TBV Lugus:
- vraagt voor dit jaar € 1.000 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat TBV Lugus:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 1.000 aan TBV Lugus voor 2018. Het CUOS
kent dit bedrag toe ten behoeve van de vertaling van de statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
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15. Popkoor Estrellas

Organisatie
De organisatie Popkoor Estrellas:
- vraagt voor dit jaar € 617 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat Estrellas:
- GEEN duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- NIET heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 117 aan Estrellas voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van Engelstalig promotiemateriaal. Tot slot wijst het CUOS erop
dat een professionele fotograaf voor het bedrag van € 500 naar het inzicht van het CUOS
niet bijdraagt aan internationalisering dan wel inclusie.
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16. SIB

Organisatie
De organisatie Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen-Groningen:
- vraagt voor dit jaar € 916 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SIB:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komen voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 916 aan SIB voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van het International Election Debate, een debat over de
gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 met internationale studenten over
onderwerpen die hen aangaan, en het Dies Natalis congres, waar specifiek op inclusie
wordt gefocust door middel van een internationaal georiënteerd onderwerp. De aanvraag
aangaande de Integration Night, waar onder andere SIB aan meedoet, is behandeld bij
de aanvraag door ESN. Daarbij valt op te merken dat andere deelnemende organisaties
ook geen aanvraag daarvoor hebben gedaan.
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17. SOG

Organisatie
De organisatie Studenten Organisatie Groningen:
- vraagt voor dit jaar € 916,34 aan;
- heeft de aanvraag tijdig verstuurd, hoewel aanvankelijk het meest recente
uittreksel van de Kamer van Koophandel ontbrak. Bovendien was aanvankelijk
geen heldere financiële uitwerking van de aanwending van de subsidie
aangeleverd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat SOG:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 220,91 aan SOG voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de druk en verspreiding van de Engelstalige editie van de
Ruggegraat. Tot slot merkt het CUOS op dat de kosten voor de druk en verspreiding van
de Nederlandstalige editie niet in overeenstemming zijn met het doel van de subsidie.
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18. VIP

Organisatie
De organisatie VIP:
- vraagt voor dit jaar € 803,14 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat VIP:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komt voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waaruit duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 730,13 aan VIP voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de vertaling van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Tot slot wijst het CUOS erop dat de onvoorziene kosten niet zullen bijdragen aan de
internationalisering van VIP.
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19. ZaZa

Organisatie
De organisatie Instituutsvereniging ZaZa:
- vraagt voor dit jaar € 975 aan;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling Internationaliseringssubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat ZaZa:
- Een duidelijk activiteitenoverzicht heeft aangeleverd waarop het CUOS kan
beoordelen of deze organisatie in aanmerking komen voor ISB;
- WEL heeft aangetoond hoever de organisatie op dit moment
geïnternationaliseerd is;
- WEL de financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS voor een
internationaliseringssubsidie heeft aangetoond;
- WEL heeft aangetoond hoe deze activiteit zou bijdragen aan internationalisering
en/of inclusie van internationale studenten in Groningen;
- WEL een duidelijk financieel overzicht heeft aangeleverd waar duidelijk wordt
hoeveel de activiteit gaat kosten en welk deel daarvan subsidiabel is.
Voorlopig Besluit
Het CUOS heeft op de Besluitvormende Vergadering van 24 mei 2018 het definitieve
besluit genomen voor toekenning van € 975 aan ZaZa voor 2018. Het CUOS kent dit
bedrag toe ten behoeve van de kookworkshop, theaterbezoek en schaatsen met
internationale studenten. Op deze manier wil ZaZa de Nederlandse cultuur onder de
aandacht brengen van de internationale studenten en zo de inclusie bevorderen.
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