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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 jaar 2014-2015. In dit jaarverslag gaat
het CUOS in op zijn werkzaamheden en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Er wordt een
terugblik gegeven op de in het jaarplan geformuleerde speerpunten. Het boekjaar van het CUOS
loopt van januari tot en met december en daarom wordt in dit jaarverslag het resultaat van het
boekjaar 2014 weergegeven, waarbij de genoemde subsidiebedragen de bedragen zijn die
voortvloeien uit de subsidieverdeling zoals besloten in het bestuursjaar 2013-2014.
Het CUOS heeft de afgelopen tien jaar bijgedragen aan een stabiele omgeving voor
studentenorganisaties. Een optimale verdeling van de beschikbare middelen voor
bestuursbeurzen, huisvesting en financiële middelen zal altijd in het oog gehouden moeten
worden. Daar de universiteit in de toekomst steeds meer zal moeten bezuinigen, zal ook het
CUOS haar subsidiebeleid kritisch moeten bekijken. Beleidskeuzes hierin zijn in de voorgaande
jaren door onze voorgangers gemaakt en daar zal in dit jaarverslag dan ook aandacht aan
worden besteed.
Wij wensen onze opvolgers veel succes en plezier toe in hun bestuursjaar,
Het CUOS 2014-2015
Diesmer de Jonge (voorzitter)
Laurens Bos
Wei Yin Su
Jochem Wissenburg
Olga de Vries

2. Algemeen

2.1 Samenstelling
In het academisch jaar 2014/2015 was het CUOS als volgt samengesteld:
Dhr. D. (Diesmer) de Jonge, benoemd als voorzitter van het CUOS.
Dhr. L. (Laurens Bos), benoemd als lid van het CUOS.
Mw. W.Y. (Wei Yin) Su, benoemd als lid van het CUOS.
Dhr. J.M. (Jochem) Wissenburg, benoemd als lid van het CUOS.
Mw. O.E. (Olga) de Vries, benoemd als lid van het CUOS.
2.2 Werkwijze
Het CUOS heeft, over het algemeen, eens in de vier weken een besluitvormende vergadering
gehouden. In deze vergaderingen werden besluiten van het CUOS vastgesteld. Deze
vergaderingen kennen een openbaar karakter en organisaties zijn ervan op de hoogte dat zij
deze vergadering kunnen bijwonen. Het vergaderschema van de besluitvormende
vergaderingen van het CUOS wordt per periode vastgesteld en is te vinden op de website van het
CUOS (www.rug.nl/cuos). Het is echter nooit voorgekomen dat toehoorders bij de
vergaderingen aanwezig waren. De doelstelling dat de agenda van de besluitvormende
vergadering een week voorafgaand aan de vergadering op de website van het CUOS wordt
gepubliceerd, is overigens niet altijd door het CUOS gehaald. Wel heeft het CUOS steeds zo snel
mogelijk contact opgenomen met belanghebbenden over genomen beslissingen. Verder hield het
CUOS een wekelijks intern werkoverleg om de lopende zaken te bespreken en de besluiten voor
de besluitvormende vergaderingen voor te bereiden. Deze werkoverleggen kennen een besloten
karakter.
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 op 11 november 2015 zijn het jaarplan en de
begroting van het CUOS besproken. Tevens werd een korte uitleg gegeven van veranderde zaken
omtrent de huisvesting van deze organisaties. Op de tweede brede vergadering op 30 juni 2016
heeft het CUOS zijn advies Profileringsfonds en zijn besluiten omtrent activiteitensubsidie en
huisvesting besproken. Tevens is daar een vooruitblik gegeven op het bestuursjaar 2015-2016
en heeft het CUOS de gelegenheid gegeven om input te leveren voor zijn meerjarenplan.
Naast deze vergaderingen heeft het CUOS regelmatig gesprekken met organisaties gevoerd. In
het begin van het bestuursjaar zijn alle organisaties uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek, waar de meeste organisaties ook gebruik van hebben gemaakt. Alle
organisaties die gedurende het jaar om een gesprek met het CUOS hebben gevraagd, zijn ook
door het CUOS uitgenodigd voor een gesprek.
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.

Hiernaast is het een lid van het CUOS toehoorder bij de algemene bestuursvergaderingen van de
studentenvoorzieningen ACLO, KEI en Usva en de raad van toezichtvergaderingen van ESN. Elk
van de leden van het CUOS is verantwoordelijk voor het bijwonen van de 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
onderwerpen.
2.4 CUOS-koepeloverleg
In overleg met de koepelorganisaties en studentvoorzieningen heeft het CUOS in het academisch
jaar 2011-2012 het CUOS-koepeloverleg opgezet. Het CUOS-koepeloverleg vergadert eens per
maand en bespreekt verschillende zaken die voor het studentenleven in Groningen van belang
zijn. In het CUOS-koepeloverleg zijn dit jaar de ontwikkelingen gevolgd van de voorbereiding
van het Strategisch Plan van de RUG en de opstelling van de nieuwe Regeling Profileringsfonds.
Namens het CUOS-koepeloverleg is een brief gestuurd naar het College van Bestuur met input
voor het Strategisch Plan en tijdens vergaderingen zijn studentenorganisaties goed
geïnformeerd over de ontwikkelingen van de nieuwe Regeling Profileringsfonds. Verder is een
delegatie van het CUOS-koepeloverleg als afvaardiging van de RUG naar Uppsala afgereisd om te
participeren in de U4 Student Network. Geconcludeerd is dat het CUOS-koepeloverleg een goed
platform bied om hierbij betrokken te blijven. Het CUOS beschouwt het CUOS-koepeloverleg als
zeer belangrijk en nuttig.
2.5 Bestuurlijk Overleg
Op 8 juli heeft het CUOS een bestuurlijk overleg gehad met het College van Bestuur. Hierin zijn
onder andere de Regeling Profileringsfonds, het activiteitensubsidiebesluit, de financiële
realisatie 2014, de actualisatie 2015, de begroting 2016, en het meerjarenplan van het CUOS
besproken. Het CUOS heeft dit overleg als constructief en prettig ervaren.

3. Beleid

3.1 Communicatie
Een goede informatievoorziening en goed contact met alle betrokken partijen is erg belangrijk
voor het CUOS. Daarom kunnen organisaties ten alle tijden per e-mail vragen stellen. Hier is een
algemeen e-mail adres voor, te weten: cuos@rug.nl. Het streven is om de vragen binnen een
aantal werkdagen te beantwoorden. Tevens kunnen organisaties bellen wanneer zij een vraag
hebben. Wanneer het CUOS niet aanwezig is, kan een organisatie een voicemail achterlaten
welke zo snel mogelijk beantwoord wordt. Naast deze algemene informatievoorzieningen, zijn
er nog enkele specifieke informatievoorzieningen welke hieronder toegelicht worden.
Kennismakingsgesprekken
Het CUOS voert aan het begin van het academisch jaar kennismakingsgesprekken met alle
gefaciliteerde organisaties. Deze gesprekken zijn bedoeld om zowel informeel kennis te maken
met de nieuwe besturen, als informatie uit te wisselen en de werkzaamheden van het CUOS
nader toe te lichten. Gefaciliteerde organisaties zijn op de hoogte gesteld van de geldende
deadlines en van de gestelde eisen bij het doen van een aanvraag. Aan niet-erkende organisaties
is uiteraard ook de mogelijkheid geboden om, naast de informatiebijeenkomsten, een gesprek
aan te vragen bij het CUOS, een aantal organisaties hebben hier gedurende het jaar gebruik van
gemaakt. Organisaties die aan het einde van het collegejaar met het verzoek kwamen een
kennismakingsgesprek te houden, is aanbevolen met onze opvolgers zo’n kennismakingsgesprek
te houden.
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 leidt ertoe 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
moeten verrichten. Om de organisaties tegemoet te komen, heeft het CUOS
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de organisaties die in 2014-2015 herijkt werden
en de verenigingen die in 2015-2016 herijkt zullen worden. Dit waren de volgende
bijeenkomsten:
-

Informatiebijeenkomst herijkingen culturele en overige organisaties (juni en oktober
2014)

-

Informatiebijeenkomst herijkingen gezelligheidsverenigingen en sportverenigingen (2
juni 2015)

Op de eerste bijeenkomst, die in juni plaatsvond, werden de organisaties alvast attent gemaakt
op de aankomende herijking. De informatiebijeenkomst die in oktober werd gehouden, bood
meer ruimte voor specifieke vragen van de organisaties. In juni 2015 werd een
informatiebijeenkomst gehouden om de gezelligheidsverenigingen en de sportverenigingen
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 2014-2015 voor de herijking een telefonisch
spreekuur ingelast, welke twee keer voor de inleverdatum van 15 november 2014 plaatsvond.
Op dit twee uur durende spreekuur konden vragen van studieverenigingen direct beantwoord
worden via de telefoon. Ook konden organisaties de CUOS kamer inlopen om hun vragen te
stellen.
Brede vergaderingen
Zoals eerder genoemd zijn ook dit jaar twee brede vergaderingen gehouden. Alle erkende
organisaties zijn per e-mail en per brief uitgenodigd voor deze vergaderingen. De opkomst bij de
brede vergaderingen was vrij hoog. Vooral de laatste brede vergadering had een hoge opkomst
waarbij veel input werd geleverd door de organisaties.
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. Voorheen was de CUOS website alleen toegankelijk via de
beschermde ‘My University’ omgeving, waarbij studenten moesten inloggen. Hierdoor kwamen
echter veel vragen die voor het CUOS bestemd waren, terecht bij de Stichting Studenten
Activiteiten van de Hanze Hogeschool. Het CUOS heeft daarom besloten om ook op de openbare
website van de RUG een CUOS webpagina aan te maken. Hier kunnen ook niet-studenten alle
benodigde informatie vinden. De informatie die alleen bestemd is voor intern gebruik, zoals
aanvraagformulieren e.d., zijn echter alleen te vinden op de CUOS website in de beschermde ‘My
University’ omgeving.
Tevens is in het collegejaar 2014-2015, in het kader van de internationalisering, de CUOS
website tweetalig gemaakt. Het CUOS merkt een stijging in het aantal internationale studenten
dat een bestuursfunctie in een organisatie bekleedt, daarom is de site nu zowel in het
Nederlands als in het Engels te bekijken. Het CUOS streeft ernaar om in de toekomst ook alle
officiële documenten, zoals besluiten, in het Engels beschikbaar te stellen.
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. Alle organisaties moeten voor 1 februari 2016
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 2016.
Daarnaast heeft het CUOS, in het kader van de internationalisering, een bedrag toegekend aan
alle GISP organisaties van € 250,-. Dit bedrag is verstrekt ten behoeve van notariskosten en
verdere kosten die gemoeid zijn met het opstarten van een organisatie. Het CUOS vindt het van
belang dat ook internationale organisaties kunnen uitgroeien tot grote en volwaardige
studentenorganisaties. Het CUOS streeft er naar dat internationale studentenorganisaties
uiteindelijk gelijk gesteld worden met de 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 bedrag dat is uitgekeerd was in vergelijking met het
voorgaande collegejaar lager. Dit komt door de inkorting van de campagne periode. Deze is van
twee weken ingekort naar één week.

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 2014. Zie voor het resultaat van 2014, begroting en actualisatie van
2015 en begroting van 2016 Bijlage 1.
4.2 Inkomsten
Het College van Bestuur wijst aan het CUOS jaarlijks een bedrag toe voor zijn uitgaven. Voor
2014 bedroeg dit € 347.200,- en voor 2015 staat wederom € 347.200,- begroot. Voorheen
konden inkomsten ook komen uit een bijdrage van het Bureau Internationale Samenwerking
(BIS), tegenwoordig de afdeling International Relations. In het kader van de internationalisering
kon namelijk van elke International Grant die aan een internationale organisatie werd verstrekt,
de helft worden doorberekend aan de afdeling International Relations. Het CUOS 2013-2014
heeft echter besloten de International Grants volledig voor eigen rekening te nemen en niets
meer door te berekenen aan het BIS. CUOS 2014-2015 volgt deze lijn, daarom is een eventuele
doorberekening niet begroot voor 2016.
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 2014
is € 264.270,- uitgegeven aan Activiteitensubsidie, € 4.200,- aan Campagnesubsidie en € 0,- aan
International Grants. Voor laatstgenoemde is overigens in 2014 ook geen aanvraag ingediend.
Voor het jaar 2015 is een bedrag van € 269.625,- voor Activiteitensubsidie begroot en voor
Campagnesubsidie € 4.500,-. In het CUOS-besluit Activiteitensubsidie en Huisvesting is een
bedrag van € 260.920,- aan Activiteitensubsidie vastgesteld. Alhoewel de financiële noodzaak
en behoefte voor financiële ondersteuning vanuit de universiteit van groot belang is voor
organisaties, is er een daling te zien in het bedrag dat aan Activiteitensubsidie wordt uitgedeeld
over de afgelopen jaren. De drie studentenfracties hebben ieder een voorlopig bedrag van €
1.000,- ontvangen aan Campagnesubsidie. In 2015 is er tot dusver één aanvraag voor de
International Grant ontvangen, waar €750,- voor is toegekend. Daarnaast is er aan alle bij het
GISP aangesloten internationale studentenorganisaties €250,- uitgekeerd ten behoeve van het
opstellen van officiële documenten zoals statuten. Dit bedrag, in totaliteit €2.000,-, zal ten laste
worden gebracht van International Grant. Het achterliggende doel van deze incidentele subsidie
is om deze internationale organisaties zodanig te faciliteren zodat zij in de toekomst subsidie
kunnen verkrijgen uit de Activiteitensubsidie van het CUOS.
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. Ook de kosten van
het beheer vallen onder deze post, zoals schoonmaak. Tot en met 31 juli 2014 had het CUOS ook
een pandbeheerder aangesteld (voor het pand aan de Sint Walburgstraat waar de organisaties

voorheen gehuisvest waren), deze post is na de verhuizing echter komen te vervallen. De post
Huisvesting valt voor 2014 lager uit dan begroot, de voornaamste redenen hiervoor zijn dat er
over 2014 geen Servicekosten zijn doorberekend, alleen voor een half jaar uitgaven zijn gedaan
voor een pandbeheerder en de bijdrage van het CUOS aan het CIT die niet is doorberekend.
Onderdeel Bureaukosten valt hoger uit dan begroot; een reden hiervoor is het toegenomen
printverbruik. Echter, dit verbruik wordt doorbelast aan de desbetreffende organisaties die
gebruik maken van de printfaciliteiten. Onderdeel Elektronica is toegevoegd, hier vallen de
uitgaven onder die worden gedaan voor de aanschaf van computers, beeldschermen en
telefoons. Hoewel vorig jaar is voorgesteld om jaarlijks hiervoor € 6.000,- te reserveren, is na
een herberekening van de te verwachten uitgaven € 8.500,- begroot. 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 2014 is € 36.584,-. Voor 2015 is de begroting dekkend opgesteld. De huidige
actualisatie verwacht een positief saldo van € 16.205,-.

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
2014-2015 is in maart 2015 afgerond en naar het College van Bestuur gestuurd. Dit advies
betrof de categorieën culturele- en overige organisaties. Daarnaast is een organisatie die voor
één jaar was opgenomen beoordeeld op hun statuten en zijn de aanvragen van nieuwe
organisaties behandeld.
Naar aanleiding van adviezen van vorige CUOS-besturen en conform afspraak met het College
van Bestuur in het Bestuurlijk Overleg van juli 2014 heeft het CUOS zich afgelopen academisch
jaar ten doel gesteld een voorstel te doen voor verandering van de toetskaders voor sport- en
studieverenigingen. Het CUOS heeft in december een voorstel gedaan tot wijziging van het
onderdeel sportverenigingen in de Regeling Profileringsfonds. Het College van Bestuur is
hiermee akkoord gegaan, waarna de wijziging is meegenomen in de Regeling Profileringsfonds
2015-2016. Voor wat betreft het onderdeel studieverenigingen is besloten om een eventuele
wijziging door te schuiven naar het academische jaar 2015-2016.
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 2013-2014 als in het academisch
jaar 2014-2015 meerdere voorlichtingen gegeven aan de organisaties die dat jaar een aanvraag
moesten indienen over de procedure en de vereisten van 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 tweemaal een telefonisch spreekuur georganiseerd, dat is 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. Het CUOS is van mening dat de huidige regeling (ten opzichte
van de Afstudeerfondsregeling 2007-2010) een aanzienlijke reductie in de werklast voor
studentenorganisaties alsmede voor het CUOS oplevert. Daarnaast draagt de regeling bij aan een
eerlijke verdeling van de beschikbare bestuursbeursmaanden.

6. Subsidies
6.1 Activiteitensubsidie
Aanvragen voor activiteitensubsidie moesten uiterlijk 1 februari 2015 bij het CUOS digitaal
worden ingediend. De organisaties hebben voldoende informatie ontvangen omtrent de
aanvraagprocedure. De subsidies voor de studentvoorzieningen zijn een vast bedrag. Hierdoor
hoeven deze organisaties, te weten ACLO, ESN, KEI en Usva, niet jaarlijks een aanvraag voor
activiteitensubsidie in te leveren. Zij leveren slechts hun jaarstukken in ter controle bij het CUOS.
In ruil daarvoor neemt het CUOS als toehoorder plaats in de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur of de Raad van Toezicht van de betreffende organisaties.
Het CUOS heeft in het begin van het jaar aan de organisaties kenbaar gemaakt dat het belangrijk
is om de financiële noodzaak tot subsidie aan te geven. Ook is kenbaar gemaakt dat de
activiteitensubsidie uitdrukkelijk bedoeld is voor het organiseren van activiteiten en niet ter
dekking van andere zaken van een organisatie. Het CUOS heeft hierbij nadrukkelijk gemeld dat
de activiteiten open moeten staan voor alle studenten.
De totale afweging omtrent de activiteiten, doelmatigheid van de bestedingen, de mate van
consistentie in het financiële beleid en de noodzaak tot financiële ondersteuning heeft geleid tot
de definitieve besluiten van het CUOS. Het CUOS heeft in eerste instantie voor € 261.620,- aan
activiteitensubsidie toegekend. Zie voor verdere toelichting het CUOS-besluit
activiteitensubsidie en huisvesting 2015.
6.2 Subsidie ten behoeve van de verkiezingscampagne
Zoals aangegeven in het activiteitensubsidiebesluit vindt het CUOS het onwenselijk dat deze
subsidie door organisaties kan worden aangewend voor het financieren van hun campagne voor
de Universiteitsraadsverkiezingen. Daarom is er een aparte regeling gemaakt voor het
verstrekken van subsidie ten behoeve van deze campagnes. Deze regeling is dit jaar voor de
tweede maal toegepast. De uiterlijke datum voor kandidaatstelling bij het Centraal Stembureau
is tevens de uiterlijke datum voor het indienen van een aanvraag bij het CUOS. De betreffende
partijen moesten een activiteitenplan en een begroting voor de campagne digitaal indienen. Het
CUOS nam een voorlopig besluit voor de campagne, waardoor het geld op tijd bij de partijen
terecht kwam. Na afloop van de campagne moest er voor 1 juli 2015 een secretariële en
financiële verantwoording worden ingediend. Op basis van de aangeleverde stukken heeft het
CUOS een definitief besluit genomen. Dit jaar is er, gezien de verkorte looptijd van de
verkiezingen, gekozen om de subsidies gelijk te houden ten opzichte van vorig jaar met een
herberekening voor de looptijd van de verkiezingen. De drie fracties hebben dit jaar elk € 1000,toegekend gekregen.
6.3 Internationale subsidie
Het CUOS vindt internationalisering een belangrijk aspect van het studentenleven in Groningen.
Om internationalisering van de studentengemeenschap in Groningen te bevorderen is er de
International Grants Regulation. Startende internationale organisaties komen in aanmerking
voor een subsidie om organisatorische voorbereidingen te treffen, zoals notariskosten voor het
opstellen van statuten, de kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het
openen van een bankrekening. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten.
Dit jaar heeft het CUOS meer werk gemaakt van deze regeling door deze onder de aandacht te
brengen van internationale studentenorganisaties in het GISP, het overlegorgaan van
internationale studentenorganisaties. Hier werd duidelijk dat veel organisaties niet van het
bestaan van de International Grants Regulation afweten. Het CUOS heeft de regeling nader

toegelicht en er zijn sindsdien enkele aanvragen binnengekomen. Tevens heeft het CUOS
besloten om elke aan het GISP verbonden organisatie een eenmalige subsidie van € 250,- toe te
kennen om de organisaties te faciliteren in het opstellen van statuten en het openen van een
bankrekening.

7. Huisvesting
7.1 Panden
Sinds het 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 veiligheid heeft de universiteit besloten het contract niet meer
te verlengen. 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-portefeuillehouder 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.
Het pand heeft 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. Over het algemeen hebben studenten zich hier goed aan
gehouden afgelopen jaar, maar er is zeker ruimte voor verbetering in het aankomende jaar. De
bewakingsdienst moet namelijk uitrijden elke keer wanneer een pand niet op de juiste manier is
afgesloten. In tegenstelling tot voorheen is er dit jaar 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 is één officiële waarschuwing uitgedeeld aan een organisatie waarvan
het CUOS van mening was dat zij zich niet gepast gedroeg. Deze waarschuwing is uitgedeeld
voor roken in een pand. 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 twee keer een pandoverleg georganiseerd. Op deze
overleggen is de gang van zaken besproken. Daarnaast heeft de CUOS-portefeuillehouder
huisvesting een wekelijkse ronde 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. Dit jaar heeft de AMD in een rapport een aantal zaken gesignaleerd in
het pand aan de Pelsterstraat. Naar aanleiding van dit rapport zijn er enkele aanpassingen
gedaan. Ook wordt er strenger op toe gezien dat verenigingen geen spullen in gangen laten
staan.

7.4 Apparatuur
Het CUOS draagt sinds dit jaar verantwoordelijkheid voor de vervanging van ict-apparatuur van
verenigingen. Hiervoor zal jaarlijks een bedrag voor 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.

Bijlage 1:
CUOS Actualisatie 2014
Inkom sten

Begroting 2014

Actualisatie 2014

Bijdrage College van Bestuur

€

345.200

€

347.200

€

345.200

€

347.200

Algemene Bijdrage

€

2.500

€

-

Verw. Bijdr. Int. Rel. t.b.v. Intern. projecten '14

€

2.500

€

-

Bijdrage Int. Rel. t.b.v. Intern. projecten '13

€

-

€

-

Inkom sten Totaal

€

347.700

€

347.200

Uitgaven

Begroting 2014

Algem een

€

2.145

€

2.145

Beleidskosten

€

300

€

300

Overdrachtskosten

€

570

€

570

Constitutieborrel

€

700

€

700

Cadeaus

€

150

€

150

Representatiekosten

€

75

€

75

CUOS-Koepel

€

300

€

300

Overige kosten

€

50

€

50

€

282.650

Overige Inkom sten

Actualisatie 2014

€

264.320

Stichting ACLO

€

50.000

AEGEE-Groningen

€

3.000

Stichting A.I.E.S.E.C. -Groningen

€

4.500

G.S.M.G. Bragi

€

7.430

Stichting ESN Groningen

€

15.000

Literair Dispuut Flanor

€

1.890

C.S.G. "Gica"

€

2.925

G.D.S. Kalliopé

€

1.200

Stichting Groninger Studenten Cabaret

€

5.700

Stichting Groninger Studenten Toneel

€

3.500

Stichting SKLO

€

25.000

Groninger Studentenbond

€

2.500

Stichting Groninger Studentenkrant

€

2.000

Stichting Integrand Groningen

€

-

Stichting KEI

€

15.000

Lijst Calimero

€

-

G.S.O. Mira

€

4.500

SIB-Groningen

€

10.000

Studenten Organisatie Groningen

€

6.675

Stichting TEIMUN

€

3.500

Cultureel Studentencentrum Usva

€

100.000

Activiteitensubsidies

€

4.200

Lijst Calimero

€

1.400

Onafhankelijke StudentenRaad

€

1.400

Studenten Organisatie Groningen

€

1.400

Cam pagnesubsidies

Subsidie International Grants Regulation

€

2.500

€

-

€

60.405

€

64.015

Servicekosten

€

36.705

€

36.705

Nabetaling Servicekosten 2013

€

-

€

-

Schoonmaakkosten

€

8.500

€

8.500

Personeelskosten Pandbeheerder

€

6.000

€

3.500

Onderhoudskosten

€

800

€

800

Telefoonkosten

€

700

€

700

Bureaukosten

€

2.500

€

2.500

Nabetaling bureaukosten 2013

€

-

€

1.110

Doorberekening printerkosten

€

300- €

IT-kosten

€

Externe huisvestingskosten
Overig

Huisvesting

300-

5.000

€

5.000

€

-

€

5.500

€

500

€

500

Uitgaven Totaal

€

347.700

€

334.680

Resultaat

€

-

€

12.520

1-1-2014

€

45.703

31-12-2014

€

58.223

Bijlage 2:
CUOS Begroting 2015
Inkom sten

Begroting 2015
€

347.200

€

347.200

Inkom sten Totaal

€

347.200

Uitgaven

Begroting 2015

Bijdrage College van Bestuur
Algemene Bijdrage

€

2.170

Beleidskosten

€

300

Overdrachtskosten

€

570

Constitutieborrel

€

700

Cadeaus

€

150

Representatiekosten

€

75

Reproductiekosten

€

75

CUOS-Koepel

€

250

Overige kosten

€

50

Activiteitensubsidies

€

269.625

Cam pagnesubsidies

€

4.500

Subsidie International Grants Regulation

€

2.500

Algem een

€

68.405

Servicekosten

€

36.705

Nabetaling Servicekosten 2014

€

-

Schoonmaakkosten

€

8.500

Onderhoudskosten

€

800

Telefoonkosten

€

700

Bureaukosten

€

2.500

Doorberekening printerkosten

€

IT-kosten

€

5.000

Externe huisvestingskosten

€

8.000

Overig

€

500

Afschrijving electronica

€

6.000

Uitgaven Totaal

€

347.200

Resultaat*

€

-

Huisvesting

300-

*Vanaf 2015 zal er elk jaar 6000 euro
gereserveerd worden voor het vervangen van computers en electronica voor de gehuisvestigde studentenorganisaties

