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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties
(CUOS) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) van het bestuur dat in het academisch jaar
2016-2017 benoemd was. Hierin wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het CUOS en
de relevante ontwikkelingen in het jaar 2016-2017. Tevens is er een financieel verslag gemaakt.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het boekjaar van het CUOS loopt van januari tot en met
december, waardoor er in dit jaarverslag de financiële resultaten van het jaar 2016 worden
weergeven.
Het CUOS heeft door haar samenstelling en taken de unieke mogelijkheid om de brug te zijn
tussen de universiteit en de studentenorganisaties. Groningen is een dynamische stad waaruit
deze organisaties niet weg te denken zijn. De activiteiten en werkzaamheden van onze
studentenorganisaties zijn niet enkel behelsd door vertier maar zorgen juist voor het ideale,
fijne klimaat waarin een student in Groningen zich begeeft en de hoogstaande kwaliteiten van
onze universiteit het beste tot hun recht komen. De afgelopen twaalf jaar heeft het CUOS
bijgedragen aan een stabiele omgeving voor studentenorganisaties. Waarbij een optimale
verdeling van de beschikbare middelen voor bestuursbeurzen, huisvesting en financiële
middelen altijd haar hoofdtaken zijn geweest. In de toekomst zal zij blijven volharden in deze
taken. Het afgelopen jaar hebben wij ernaar gestreefd om actief mee te denken over de
mogelijkheden tot aanvulling van de studentenorganisatie op de werkzaamheden van de
universiteit en vice versa. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe initiatieven die ook in dit
verslag behandeld zullen worden.
Na een zeer verrijkend en productief jaar geven wij met trots het stokje door aan onze
opvolgers. Wij willen hen veel wijsheid en succes toewensen in hun bestuursjaar.
Het Centraal Uitvoeringsorganisatie voor de studentenorganisaties 2016-2017,
Anouar Ibn el Kadi, voorzitter
Jesse Kuindersma, secretaris
Tessa Lukkien, portefeuillehouder huisvesting
Saina Abeshzadeh, portefeuillehouder financiën
Ferran Meijering, PR & Communicatie

2. Algemeen
2.1 Samenstelling
In het academisch jaar 2016/2017 was het CUOS als volgt samengesteld:
Dhr. A. (Anouar) Ibn el Kadi, student Notarieel Recht, benoemd als voorzitter van het CUOS,
Dhr. J.E. (Jesse) Kuindersma, student Biomedische Wetenschappen, benoemd als lid van het
CUOS.
Mw. T. (Tessa) Lukkien, student European Languages and Cultures, benoemd als lid van het
CUOS.
Mw. S. (Saina) Abeshzadeh, student Econometrics and Operations Research, benoemd als lid van
het CUOS.
Dhr. F. (Ferran) Meijering, student International Security, benoemd als lid van het CUOS.
2.2 Werkwijze en informatievoorziening
Het CUOS heeft wekelijks een intern werkoverleg gehouden waarin alle lopende zaken werden
besproken en de besluiten werden voorbereid. Deze werkoverleggen kennen een besloten
karakter maar zijn enkele malen bijgewoond door afgevaardigden verschillende afdelingen van
de universiteit. Gezien het feit dat de meeste werkzaamheden van het CUOS in groepsverband
werden uitgevoerd, dienen deze werkoverleggen als het ideale moment voor het verdelen en
vormgeven van de taken van het CUOS.
Het CUOS heeft het afgelopen jaar tweemaal een zogenaamde brede vergadering georganiseerd.
Hiervoor worden alle door het CUOS ondersteunde organisaties per e-mail en per brief
uitgenodigd. Op de eerste vergadering zijn het jaarplan, nieuwe regelingen en de begroting van
het CUOS besproken. Tevens werd een uitleg gegeven van veranderde zaken omtrent de
huisvesting van deze organisaties. Op de tweede brede vergadering heeft het CUOS zijn advies
ten aanzien van de verdeling van de bestuursbeurzen en zijn besluiten omtrent
activiteitensubsidie en huisvesting besproken. Hierna heeft een bespreking van de pandregels
plaatsgevonden. Tevens is daar een vooruitblik gegeven op het bestuursjaar 2016-2017. De
brede vergadering is niet veel bezocht. Ook tijdens de vergaderingen werd er niet veel
ingebracht. Dit wordt door het CUOS niet als wenselijk ervaren. Tijdens de brede vergadering
wordt belangrijke informatie gedeeld met de organisaties en is er de openlijke gelegenheid het
directe beleid en handelswijze van het CUOS ter sprake te brengen. Omdat slechts enkele
organisaties de vergadering bezoeken, kunnen organisaties zich verrast voelen als er bijv. een
extra schoonmaak van de panden wordt ingelast. Simpelweg vanwege het feit dat zij niet de
moeite nemen om zich te laten informeren. Zodoende zal er in de toekomst gekeken worden
naar een andere wijze dan wel alternatief, voor het terugkoppelen van het CUOS-beleid aan
ondersteunde studentenorganisaties ten einde de kenbaarheid hiervan de vergroten.

Opmerking verdient het feit dat organisaties wegblijven omdat zij geen beleidswijzigingen
verwachten, terwijl deze wel degelijk plaatsvinden. Een groot aantal ondersteunde organisaties
voert namelijk geen significante wijzigingen in hun jaarlijkse aanvraag tot activiteitensubsidie
door en acht zichzelf, bij voorbaat, gegarandeerd van deze subsidie. Dit versterkt deze
verwachting.
Naast deze vergaderingen heeft het CUOS regelmatig gesprekken met vrijwel alle organisaties
gevoerd. In het begin van het bestuursjaar zijn alle nauw betrokken organisaties uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek. Alle organisaties die gedurende het jaar om een gesprek met
het CUOS hebben gevraagd, zijn ook door het CUOS uitgenodigd voor een gesprek. Het CUOS
heeft zelf ook actief organisaties benaderd voor verschillende gesprekken. Deze individuele
gesprekken hebben naar onzes inzien het afgelopen jaar geleid tot meer duidelijkheid bij
organisaties over de taken van het CUOS en de mogelijkheden die de universiteit biedt aan
studentenorganisaties. Een groot deel van deze is gevoerd in de aanloop naar de herijkingen in
november en de subsidie vaststellingen in maart.
Door de periodiek wisselende besturen van de studentenorganisaties blijft niet alle kennis over
de relatie met het CUOS altijd goed bewaard. Ook merken wij dat er sprake is van enige mate van
terughoudendheid bij organisaties om te vragen om informatie of een gesprek. Het is voor het
CUOS, met de voor haar beschikbare middelen, simpelweg niet haalbaar om élk
studentenbestuur uit te nodigen en te voorzien van specifieke tot hen gerichte informatie en
advies. Wij hopen dat door onze aanpak er in de overdracht van de studentenbesturen er
aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden via het CUOS. Echter is dit wel afhankelijk van de
werkwijze van de, ook jaarlijks wisselende, CUOS-besturen. Als er één jaar geen ‘actieve’
informatie voorziening is, wordt als het ware de keten van informatieoverdracht doorbroken.
Voorts zal er in de toekomst meer ingezet moeten worden op gecentraliseerde
informatievoorziening zoals een FAQ pagina op de website of een brochure. Hiervoor zal de
website van het CUOS actief bijgehouden moeten worden. Tijdens ons bestuursjaar is, in
samenwerking met de SOG, een (Engelse) informatie folder tot stand gekomen waarin allerlei
relevante informatie voor nieuwe studentbestuurders staat. En specifieke informatie m.b.t. het
CUOS in het algemeen en de aanvraag van subsidies en bestuursbeurzen e.d. Wij hopen dat dit
bijdraagt continuïteit van de kennisoverdracht.
2.3 Toehoorderschappen
De voorzitter van het CUOS wordt als toehoorder uitgenodigd voor de vergaderingen van de
Universiteitsraadcommissie Onderwijs & Onderzoek. Het is voorgekomen dat de voorzitter
van het CUOS is aangeschoven bij de commissie Bestuur omdat enkele documenten over of van
het CUOS daar werden besproken en de aanwezigheid van de voorzitter van het CUOS gewenst
was. In deze commissievergaderingen heeft de voorzitter van het CUOS steeds mededeling
gedaan van de voortgang van het CUOS en tevens de te bespreken CUOS-documenten toegelicht
of vragen beantwoord. Ook is de voorzitter van het CUOS aanwezig geweest bij de
universiteitsraad om vragen te beantwoorden als hierin stukken werden besproken die voor
het CUOS relevant waren. Er is echter niet altijd duidelijkheid omtrent de behoefte aan
aanwezigheid van de CUOS voorzitter(s) bij deze vergaderingen. Dit terwijl de stukken die het
CUOS en haar taken aangaan vaak informatie bevat die wel toelichting behoeft vanwege het

specialistische karakter van de werkzaamheden. Aanbeveling verdient zeker dat hierover beter
gecommuniceerd wordt en de (vertrouwelijke) stukken ook gedeeld worden om misvattingen te
voorkomen.
Hiernaast is een lid van het CUOS toehoorder bij de algemene bestuursvergaderingen van de
studentenvoorzieningen ACLO, KEI, USVA en ESN. Elk van de leden van het CUOS is
verantwoordelijk voor het bijwonen van de AB/DB vergaderingen van één van deze
organisaties. Op deze manier zijn er korte lijnen tussen het CUOS en de studentvoorzieningen,
kan het CUOS makkelijk inspelen op ontwikkelingen binnen deze organisaties en is het voor het
CUOS mogelijk om tijdig mededeling te doen van relevante ontwikkelingen binnen de
universiteit. De aanwezigheid van een toehoorder bij deze vergaderingen is niet altijd vereist. De
communicatie met de studentenvoorzieningen vanuit de universiteit verloopt in toenemende
mate via OSK of andere afdelingen. Het CUOS wordt hier niet altijd van op de hoogte gehouden
omdat niet al deze communicatie voor het CUOS relevant is. Desondanks wordt veel informatie
hierdoor (te) laat gecommuniceerd naar het CUOS en kunnen de toehoorders hierdoor te kort
schieten in hun verplichtingen hieromtrent jegens de studentenvoorziening. Aanbeveling
verdient het om de rol van de toehoorders te evalueren en hierover duidelijke afspraken te
maken met de studentenvoorziening en de (afdelingen van de) universiteit. Men zal hetgeen
men kan verwachten van elkander scherper moeten stellen om in sommige tot een efficiëntere,
vruchtbare samenwerking te komen. Een voorbeeld hiervan is een incidentele toelage aan een
studentenvoorziening voor een bijzondere activiteit. Hiervoor moet een studentenvoorziening
nu contact onderhouden met verschillende afdelingen en gaan deze toelages (niet altijd) door de
begroting van het CUOS.
2.4 CUOS-koepeloverleg
In overleg met de koepelorganisaties en studentvoorzieningen heeft het CUOS in het academisch
jaar 2011-2012 het CUOS-koepeloverleg (CKO) opgezet. Het CUOS-koepeloverleg vergadert
eens per maand en bespreekt verschillende zaken die voor het studentenleven in Groningen van
belang zijn. Voor het CKO worden alle student- voorzieningen, koepels en partijen uitgenodigd
conform het CUOS-reglement. In het CKO zijn dit jaar de ontwikkelingen gevolgd op het gebied
van internationalisering van de RUG. Het CUOS-koepeloverleg bied een uitstekend platform om
universiteitsbrede ontwikkelingen en van studentenorganisaties te bespreken. Zodoende is de
Groningerstudentenbond sinds dit jaar ook aangeschoven bij deze gesprekken. Wel verdient het
aanbeveling om deze overleggen minder frequent te laten plaatsvinden omdat organisaties niet
altijd relevante ontwikkelingen te bespreken hebben of minder geneigd zijn dit elke maand te
doen. In de toekomst zal het wellicht meer rendabel zijn om het overleg te focussen op
samenwerking en het tezamen gebruiken van beschikbare know-how i.p.v. het enkel delen
hiervan.
2.5 Bestuurlijk Overleg
Aan het eind van het academisch jaar en daarmee het CUOS-bestuursjaar heeft het CUOS een
bestuurlijk overleg gehad met het College van Bestuur. Hierin zijn onder andere de Regeling
Financiële Ondersteuning, het activiteitensubsidiebesluit en alle andere resultaten en
vooruitzichten van het CUOS besproken. Het CUOS heeft dit overleg als zeer constructief en
prettig ervaren. Het College geeft keer op keer blijk van vertrouwen in de wijze van de

uitvoering van de taken van het CUOS. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het te
volgen beleid. Ook is er sprake van veel samenwerking en coördinatie van verschillende dossiers
tussen het CUOS en de studentassessor. Wel is voor beide partijen niet altijd helder welke wijze
en mate van betrokkenheid van het CUOS nodig is bij sommige dossiers. Dit is adequaat opgelost
door de korte lijnen tussen het CUOS en het College. Wij kijken tevreden terug op een
uitstekende samenwerking.
2.6 Samenwerking met studentenpartijen
Het CUOS is niet betrokken bij de medezeggenschap op de universiteit maar heeft hiermee
wel vele raakvlakken. Zodoende heeft er vanaf de aanvang van het bestuursjaar regelmatig
overleg plaatsgevonden met alle studentenpartijen. Dit hebben wij als zeer bevorderlijk
ervaren. Door het delen van de aanwezige kennis en actief mee te denken over (te vormen)
beleid, wordt er beleid gecreëerd dat zoveel mogelijk rekening houdt met de behoeftes van de
studenten én de universiteit. Dit alles ondersteund door draagvlak die niet afhankelijk is van
een politieke kleur binnen de medezeggenschap. Wij zijn van mening dat de universiteit
hierbij zeer gebaat is.
2.7 Ondersteuning het Bureau van de Universiteit
Conform artikel 1o van het CUOS-reglement voorziet het hoofd van de afdeling
Studentenzaken in de ambtelijke ondersteuning van het CUOS. Ook wordt er vanuit deze
afdeling een accountmanager aangesteld voor de begeleiding van het CUOS. Om de week
hebben er overleggen plaatsgevonden tussen de voorzitter van het CUOS, het hoofd van
Studentenzaken en de accountmanager. Hierin werden alle ontwikkelingen besproken en het
CUOS voorzien in ondersteuning. Naarmate het jaar vorderde is ook ABJZ hierbij
aangeschoven. Deze overleggen waren onmisbaar voor het CUOS. Wij zijn i.h.b. Luut Kroes,
Arthur Constandse (OSK thans CIT) en Arriëne Dreijer (ABJZ) ook onze dank hiervoor
verschuldigd.
Ook is actief contact gezocht met andere afdelingen zoals Facility Management, FSCC en VGI.
Er zijn nu vaste contactpersonen voor het CUOS bij deze afdelingen. Het risico is dat de
werkzaamheden en plannen van de afdelingen en het CUOS elkaar doorkruisen of niet tijdig
kenbaar worden gemaakt door het ontbreken van contact. Binnen het Bureau is er niet altijd
sprake van wetenschap over de taken en bevoegdheden van het CUOS. Met name de
accountmanager is een onmisbare schakel hierin. Deze is namelijk het eerste aanspreekpunt
voor het CUOS en het Bureau. Het is essentieel dat men weet wat er over en weer van elkaar
verwacht wordt en kan worden. Hiervan is namelijk niet altijd sprake geweest. Voorbeelden
hiervan zijn de invulling van de begroting van het CUOS en plannen m.b.t. de huisvesting van
de studentenorganisaties. In de toekomst zullen alle partijen zich hier dan ook van bewust
moeten blijven en een adequate invulling van de samenwerking moeten nastreven.

3. Beleid
3.1 Communicatie
Een goede informatievoorziening en goed contact met alle betrokken partijen is erg belangrijk
voor het CUOS. Daarom konden organisaties ten alle tijden per e-mail vragen stellen. Hier was
een algemeen e-mail adres voor, te weten: cuos@rug.nl. Het CUOS streef ernaar om de vragen
binnen twee werkdagen te beantwoorden. Tevens konden organisaties bellen wanneer zij een
vraag hadden. Wanneer het CUOS niet aanwezig was, kon een organisatie een voicemail
achterlaten welke zo snel mogelijk beantwoord werd. Naast deze algemene
informatievoorzieningen, zijn er nog enkele specifieke informatievoorzieningen welke hieronder
toegelicht worden.
Informatiebijeenkomsten
Ook afgelopen jaar is gebleken dat veel organisaties die opgenomen zijn of opgenomen willen
worden in de Regeling Profileringsfonds, nog weinig weten van de regeling en de benodigde
informatie die ze aan moeten leveren. Dit heeft een logische verklaring: organisaties worden
eens in de drie jaar herijkt en bestuursleden van organisaties die herijkt worden, kunnen zich
dus niet wenden tot hun directe voorgangers voor vragen. Zich wenden tot de voorgangers van
drie jaar geleden is niet altijd logisch aangezien de regelingen in de tussentijd aangepast zijn. Dit
alles heeft ertoe geleid dat veel organisaties het CUOS als enige informatiebron hebben en veel
organisaties hun deel van het werk met betrekking tot de herijking op het laatste moment nog
moesten verrichten. Om de organisaties tegemoet te komen, heeft het CUOS
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de organisaties die in 2016-2017 herijkt werden
en de verenigingen die in 2017-2018 herijkt zullen worden. Dit waren de volgende
bijeenkomsten:
- Informatiebijeenkomst studieverenigingen (oktober 2016)
- Informatiebijeenkomst culturele & overige organisaties (juni 2016)
De informatiebijeenkomst die in oktober (2016) werd gehouden, is er namens het CUOS
informatie verstrekt over de herijking en werd er ruimte geboden om vragen te stellen. In juni
2016 werd een informatiebijeenkomst gehouden om de studieverenigingen attent te maken op
de aankomende herijking voor hen (die het volgende CUOS-bestuur zal ondersteunen).
Bereikbaarheid en telefonisch spreekuur
Aangezien het CUOS niet door een fulltime bestuur wordt bestuurd, is het orgaan niet altijd
telefonisch te bereiken. Daarom heeft het CUOS 2016-2017 voor de herijking een telefonisch
spreekuur ingelast. De organisaties waren daarnaast welkom om de CUOS-ruimte binnen te
lopen om vragen te stellen.

3.2 Website
Het CUOS streeft een hoge mate van transparantie na, en maakt dan ook al zijn besluiten,
adviezen en data besluitvormende vergaderingen openbaar via de website. Organisaties die een
aanvraag willen doen maken veel gebruik van de site, en het is dan ook een van de belangrijkste
communicatiemiddelen van het CUOS. In het afgelopen jaar is wat dat betreft hier niets aan
veranderd. Los van de algehele aanpassing van de RUG-website.
3.3 Subsidies
Naast de activiteiten- en campagnesubsidie heeft het CUOS aan alle gehuisveste organisaties een
bijdrage verstrekt voor het huren van een externe vergaderruimte. De organisaties zijn in het
collegejaar 2013-2014 verhuisd naar twee locaties waar geen vergaderruimte aanwezig is. Het
bedrag is bedoeld om te investeren in externe vergaderruimte, waarbij het organisaties vrij staat
om een willekeurige locatie te kiezen. Dit beleid is in 2016-2017 met succes gehandhaafd.
Daarnaast heeft het CUOS besloten tot een flexibelere indeling van het pand aan de Oude Kijk in
’t Jat.
International Grant
Het CUOS heeft, in het kader van de internationalisering, wederom subsidie verstrekt aan
verschillende internationale organisaties. Dit is gebeurd aan de hand van de ‘CUOS-regeling
International Grant’. Het CUOS vindt het van belang dat ook internationale organisaties kunnen
uitgroeien tot grote en volwaardige studentenorganisaties. Het CUOS streeft ernaar dat
internationale studentenorganisaties uiteindelijk gelijk gesteld worden met de Nederlandse
studentenorganisaties. Voor het jaar 2016-2017 is hier vergeleken met voorgaande jaren weinig
gebruik van gemaakt.
Het CUOS heeft een nieuwe subsidie opgericht genaamd International Grant B. Deze is gericht op
internationale studenten bij Nederlandse studentenorganisaties.
Campagnesubsidie
Sinds het collegejaar 2013-2014 keert het CUOS campagnesubsidie uit aan de fracties van de
Universiteitsraad. In het verleden heeft het CUOS aanvragen behandeld van organisaties die een
fractie in de Universiteitsraad ondersteunen. Een deel van de toegekende subsidie werd ten
behoeve van de campagne voor de Universiteitsraadsverkiezingen gebruikt. Het uitkeren van
campagnesubsidie past echter niet binnen het doel van de activiteitensubsidie. Daarom heeft het
CUOS deze situatie destijds aangekaart bij het College, en is er een aparte regeling ontstaan voor
de verdeling van campagnesubsidie. Het CUOS heeft hetzelfde bedrag uitgekeerd in vergelijking
met het voorgaande collegejaar

4. Financiën
4.1 Inleiding
Het boekjaar van de universiteit loopt gelijk met het kalenderjaar, omdat het academisch
studiejaar van ondergeschikt belang is vergeleken met alle administratieve en ondersteunende
diensten van de universiteit die geen zomerstop kennen. In die hoedanigheid loopt het boekjaar
van het CUOS van 1 januari tot 31 december. Om die reden bevat dit verslag de financiële
afrekening van het boekjaar 2016. Zie voor het resultaat van 2016, begroting en actualisatie van
2017 en begroting van 2018 Bijlage 1.
4.2 Inkomsten
Om alle uitgaven van het CUOS te kunnen bekostigen, voorziet het College in een algemene
bijdrage. Voor 2016 bedroeg dit € 347.600,- en voor 2017 staat wederom € 347.600,- begroot.
Naast deze algemene bijdrage heeft het CUOS in 2016 ook inkomsten in de vorm van een boete
aan de Studentenkrant ontvangen.
4.3 Uitgaven
Het CUOS kent in haar uitgaven een onderscheid tussen de posten Algemeen, Subsidies en
Huisvesting.
De algemene uitgaven worden gedaan ten behoeve van het uitoefenen van de bestuurstaken. Dit
zijn onder meer uitgaven voor beleid, overdracht, constitutie, repro en representatie. Naast de
Activiteitensubsidie kent het CUOS ook International Grants en Campagnesubsidie toe. In 2016
is € 264.109,- uitgegeven aan Activiteitensubsidie, € 3.000,- aan Campagnesubsidie en € 2.000,aan International Grants.
Voor het jaar 2017 is een bedrag van € 264.875,- voor Activiteitensubsidie begroot en voor
Campagnesubsidie € 3.000,-. In het Voorlopig CUOS-besluit Activiteitensubsidie en Huisvesting
wordt een bedrag van € 268.647,- aan Activiteitensubsidie en € 3.000,- aan Campagnesubsidies
vastgesteld. Stichting KEI zal vanaf 2017 ieder jaar € 30.000,- ontvangen door het wegvallen van
hun hoofdsponsor. Daarnaast zal de subsidie voor ESN in 2017 en 2018 verhoogd worden met €
2.500,-. In 2016 waren er drie International Grant aanvragen en is er in totaal € 2.000,- aan
subsidies uitgekeerd. Voor 2017 worden er nu drie aanvragen behandeld en nog meer verwacht.
Onder de post Huisvesting vallen alle kosten die te maken hebben met de studentenorganisaties
die gehuisvest worden in de Pelsterstraat en de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Het CUOS is financieel
verantwoordelijk voor de servicelasten (gas, licht en water) van deze panden. De servicekosten
over 2016 zijn lager uitgevallen doordat het nieuwe pand aan de Pelsterstraat voor minder
kosten zorgt. De kosten voor 2015 die nog open stonden zijn inmiddels betaald en inbegrepen in
het bedrag van 2016. Verder is er een bijdrage toegekend aan de gehuisveste organisaties voor
het huren van externe huisvesting na het wegvallen van de grote gemeenschappelijke kelder in
de Sint Walburgstraat.
4.4 Resultaat
Het resultaat over 2016 is € 43.387,-. De reserve is na de afschrijvingen en reserveringen
toegenomen met €33.687,-. Voor 2017 is de begroting dekkend opgesteld. De huidige
actualisatie verwacht een positief resultaat van € 14.228,-.

5. Regeling Profileringsfonds
Het CUOS brengt advies uit aan het College van Bestuur over de herijking van
studentenorganisaties in het kader van de Regeling Profileringsfonds. Het advies van het CUOS
2016-2017 is in maart 2017 afgerond en naar het College van Bestuur gestuurd. Dit advies
betrof de categorie studieverenigingen. Daarnaast zijn ook de aanvragen van nieuwe
organisaties behandeld. Het CUOS heeft ook een nieuw toetsingsmodel voor studieverenigingen
geschreven. Dit compartiment zit relatief vol, wat als gevolg heeft dat in feite organisaties recht
hebben op meer bestuursbeursmaanden dan er beschikbaar zijn. Het CUOS vindt dit niet een
houdbare situatie en heeft daarom een nieuw model geschreven, waarin er meer focus ligt op
het strategisch plan 2015-2020 van het College van Bestuur. Dit houdt in dat het nieuwe model
beter kijkt naar inhoudelijke activiteiten gericht op onder andere employability en verbetering
van de onderwijskwaliteit. De Universiteitsraad heeft ingestemd met dit model.
Voor de uitvoering van de adviezen voor de herijking en de opname van organisaties in de
Regeling Profileringsfonds heeft het CUOS ondersteuning gekregen van de afdelingen O&S en
ABJZ van het Bureau van de Universiteit en de afdeling Studentenzaken van de
Hanzehogeschool. De Centrale Studentenadministratie (RUG) en Studenteninschrijving (HG)
hebben voor het CUOS de ledenlijsten gecontroleerd. De samenwerking is naar de mening van
het CUOS goed verlopen.
Een goede voorlichting is van essentieel belang voor het voorspoedig verlopen van het
herijkingsproces. Daarom zijn zowel in het academisch jaar 2015-2016 als in het academisch
jaar 2016-2017 meerdere voorlichtingen gegeven aan de organisaties die dat jaar een aanvraag
moesten indienen over de procedure en de vereisten van een zo’n aanvraag. Het CUOS heeft
altijd vragen beantwoord van organisaties en indien nodig deze organisaties van advies
voorzien. Organisaties die vragen hadden over het uiteindelijke advies hebben hiernaast ook de
mogelijkheid gehad om in een gesprek een nadere toelichting te krijgen. Het CUOS had als extra
service ook zesmaal een telefonisch spreekuur georganiseerd, die zijn aangekondigd via email en
op de website. De studieverenigingen hebben dit spreekuur benut om hun laatste prangende
vragen over het inleveren van de aanvraag beantwoord te krijgen.
Voor een overzicht van de toekenning van bestuursbeursmaanden aan de diverse organisaties
verwijzen wij naar het besluit van het College zoals dat op basis van het CUOS advies en na
beraadslaging met de Universiteitsraad is genomen.
Het CUOS heeft de afdelingen SZ en ABJZ van advies voorzien over de regeling en is tot op zekere
hoogte tevreden met de Regeling.

6. Subsidies
6.1 Activiteitensubsidie en International Grant A
Naast de activiteiten- en campagnesubsidie heeft het CUOS aan alle gehuisveste organisaties een
bijdrage verstrekt voor het huren van een externe vergaderruimte. De organisaties zijn in het
collegejaar 2013-2014 verhuisd naar twee locaties waar geen vergaderruimte aanwezig is. Het
bedrag is bedoeld om te investeren in externe vergaderruimte, waarbij het organisaties vrij staat
om een willekeurige locatie te kiezen. Alle organisaties moeten voor 1 februari 2017
bewijsstukken aanleveren om aan te tonen dat dit bedrag daadwerkelijk ten goede is gekomen
aan externe huisvesting, dan wel gereserveerd staat voor externe huisvesting in 2018.
Daarnaast heeft het CUOS in het kader van de internationalisering subsidie verleent aan
verschillende verenigingen voor internationale studenten. Wij hebben een aanvraag ontvangen
van de volgende organisaties. African Student Community (ASC), Groningen Indian Students
Association (GISA) en Vietnamese Student Organization in Groningen (ViSOG). Zij hebben
respectievelijk €1000, €750 en €250 aan subsidie ontvangen. Deze subsidie is geen blijvende
subsidie. Het bedrag is bestemd voor de opstartkosten die de verenigingen moeten maken. Het
CUOS vindt het van belang dat ook internationale organisaties kunnen uitgroeien tot grote en
volwaardige studentenorganisaties.
6.2 Subsidie ten behoeve van de verkiezingscampagne
Sinds het collegejaar 2013-2014 keert het CUOS campagnesubsidie uit aan de fracties van de
Universiteitsraad. In het verleden heeft het CUOS aanvragen behandeld van organisaties die een
fractie in de Universiteitsraad ondersteunen. Een deel van de toegekende subsidie werd ten
behoeve van de campagne voor de Universiteitsraadsverkiezingen gebruikt. Het uitkeren van
campagnesubsidie past echter niet binnen het doel van de activiteitensubsidie. Daarom heeft het
CUOS deze situatie destijds aangekaart bij het College en is er een aparte regeling ontstaan voor
de verdeling van campagnesubsidie. De fracties van de universiteitsraad kunnen nu een
campagnesubsidie aanvragen. Het CUOS beoordeelt of het aangevraagde bedrag door de fracties
wordt besteed aan hun campagne. Afgelopen jaar is, net als in 2015-2016, aan elke
universiteitsraadfractie het maximaal beschikbare bedrag van €1000,- uitgekeerd.
6.3 CUOS International Grant B
Sinds het collegejaar 2017-2018 is de CUOS International Grant B (CIG-B) in het leven geroepen.
CIG-B is de geldelijke bijdrage van het CUOS, verstrekt met het oog op het stimuleren van
internationale activiteiten binnen Nederlandse studentenorganisaties en het bevorderen van
een internationale inclusieve academische gemeenschap. De regeling is te vinden op de website
van het CUOS.

7. Huisvesting
7.1 Panden
Sinds studiejaar 2014-2015 zijn de 11 studentenorganisaties gehuisvest in twee nieuwe panden
die ter beschikking zijn gesteld door de universiteit. In juli 2014 is het huurcontract van het
pand Sint Walburgstraat 22 afgelopen. Vanwege de hoge kosten voor de universiteit, het gebrek
aan ruimte en de geringe (brand)veiligheid heeft de universiteit besloten het contract niet meer
te verlengen. De afgelopen jaren is het CUOS al bezig geweest met het zoeken naar een geschikte
nieuwe locatie voor de studentenorganisaties. Ten opzichte van het pand aan de St.
Walburgstraat zijn de voorzieningen aanzienlijk verbeterd. Studenten maken niet langer
gebruiken van sleutels om het pand binnen te komen, maar kunnen inloggen met hun ov-kaart.
De CUOS-huisvesting bepaalt wie er toegang heeft tot het pand doormiddel van deze passen.
Toegang wordt in principe alleen verleend aan bestuurders van verenigingen en in
uitzonderingen ook aan voorzitters van commissies. Bij verlies van de studentenpas kan deze
meteen worden gedeactiveerd zodat de pas geen toegang meer verleent tot één van de panden.
Voor de kamers is slechts één sleutel uitgereikt; deze wordt bewaard in een sleutelkastje per
organisatie. Hiermee neemt de kans op verlies van een sleutel af en is er slechts een beperkt
aantal in omloop.
De panden hebben ruime openingstijden, maar men dient zich wel aan- en af te melden bij de
bewakingsdienst ’s avonds en in het weekend. Ook dienen studenten zelf het alarm aan te zetten
bij vertrek ’s avonds en in het weekend. Het afgelopen jaar hebben zich hier meerdere keren
problemen bij voorgedaan, er is dan ook zeker ruimte voor verbetering in het aankomende jaar.
Zeker gezien het feit dat de bewakingsdienst moet uitrijden wanneer de panden niet op de juiste
manier worden afgesloten. In tegenstelling tot voorheen is er sinds de verhuizing geen
pandbeheerder aangesteld. In plaats hiervan valt het beheer van de panden rechtstreeks onder
het facility management en de bode-& conciërgedienst van het Bureau.
7.2 Communicatie
Het contact met de universiteit is dit jaar over het algemeen verlopen met Dirk-Jan Gossen, de
hoofdbode van het academiegebouw. Samen met hem is het beleid aangaande toegangspassen,
waarschuwingen en pand overleggen gecoördineerd. Dit contact is naar tevredenheid van beide
partijen verlopen. Dit jaar zijn twee officiële waarschuwingen uitgedeeld aan organisaties
waarvan het CUOS van mening was dat zij zich niet gepast gedroegen. De ene waarschuwing had
te maken met brandveiligheid, de andere met het niet naleven van de huisregels. Hierna zijn er
geen incidenten meer opgetreden. Het CUOS behoudt het uitschrijven van boetes altijd achter de
hand als motivatie om de panden georganiseerd te houden, met eventueel de macht tot
uitzetting van organisaties. Het CUOS wil het echter liever niet zo ver laten komen. Hierom is er
dit jaar voor beide panden een apart pandoverleg georganiseerd. Op deze overleggen is de gang
van zaken besproken. Daarnaast heeft de CUOS-huisvesting met regelmaat rondes door de
panden gemaakt.
7.3 (Brand)veiligheid
Met de verhuizing is de brandveiligheid enorm verbeterd. Er wordt strenger toegezien op het
naleven van de regels en in de Pelsterstraat zijn alle kleefmagneten van de deuren aangesloten
op het brandmeldsysteem. Vorig jaar heeft de AMD in een rapport een aantal zaken aan de kaak
gesteld in het pand aan de Pelsterstraat. Naar aanleiding van dit rapport zijn er een aantal
aanpassingen gedaan. Ook wordt er sindsdien strenger op toe gezien dat verenigingen geen
spullen in gangen laten staan.

7.4 Apparatuur
Het CUOS draagt sinds vorig jaar verantwoordelijkheid voor de vervanging van apparatuur van
verenigingen. Hiervoor zal jaarlijks een bedrag worden gereserveerd. Hierop kan aanspraak
worden gedaan wanneer computers, beeldschermen of telefoons vervangen moeten worden.
7.5 Werkwijze
Het afgelopen jaar zijn er binnen de organisaties geen aanzienlijke veranderingen opgetreden.
Voor komend jaar is er wel een verandering. Ruimte 0101A aan de Oude Kijk in ’t Jat wordt
volgend jaar een flex-ruimte. Dit om het gebruik van de ruimte te optimaliseren.
7.6 Toekomst huisvesting
De twee panden zitten op dit moment vol, maar op basis van de met verschillende
studentenorganisaties gevoerde gesprekken kan het CUOS vaststellen dat de vraag naar
huisvesting toeneemt. Het afgelopen jaar zijn er om die reden meerdere gesprekken met o.a. het
VGI gevoerd om een toekomstbestendig plan voor de huisvesting van de studentenorganisaties
te bewerkstelligen. Er is ten gevolge van deze overleggen met succes een plan opgesteld.
Hiermee zal komend jaar gewerkt worden.
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