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Besluit activiteitensubsidie Groninger Studentenkrant
Organisatie
De organisatie Stichting Groninger Studentenkrant:
- valt binnen het cluster Opinievorming;
- heeft vorig jaar €1500 activiteitensubsidie ontvangen van de aangevraagde €3000;
- heeft na het verstrijken van de deadline een gewijzigde aanvraag voor
activiteitensubsidie ingediend in verband met ingrijpende beleidswijzigingen met
financiële consequenties;
- vraagt voor dit jaar €1000 aan.
Beoordeling Activiteitensubsidie
Het CUOS heeft beoordeeld dat de Groninger Studentenkrant:
- WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
- WEL een helder en consistent financieel beleid voert;
o Het financieel beleid is op dit moment niet erg duidelijk. De bedragen op de
begroting voor 2018 waren slecht ingeschat waardoor een paar posten een stuk
hoger uitkwamen. De Studentenkrant is zich bewust van dit probleem en zegt
eraan te werken.
- WEL de activiteitensubsidie van vorig jaar doelmatig heeft besteed;
- WEL een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS heeft aangetoond.
o Het eigen vermogen is zeer laag. Het CUOS raadt de Studentenkrant aan om de
post onvoorziene kosten in de begroting op te nemen, om te voorkomen dat de
stichting te grote financiële risico’s loopt.
Besluit Activiteitensubsidie
Het CUOS besluit op de Besluitvormende Vergadering van 9 april 2019 tot toekenning van
€1000 aan Stichting Groninger Studentenkrant voor 2019. De Studentenkrant wil volledig
afstappen van de gedrukte krant en overgaan op digitale media. Hoewel het aangevraagde
bedrag hoog is in verhouding tot het begrotingstotaal, kent het CUOS het volledige bedrag toe.
De subsidie wordt aangevraagd voor redelijke kosten die voor activiteitensubsidie in
aanmerking komen. Ook heeft de Studentenkrant goed nagedacht over promotie om de
overstap naar een digitale versie probleemloos te laten verlopen. Het CUOS benadrukt dat de
huidige ondersteuning tijdelijk is, en er in de toekomst meer inkomsten moeten worden
gegenereerd naast de CUOS-subsidie.
De organisatie heeft de mogelijkheid om tegen dit voorlopige besluit binnen tien werkdagen een zienswijze kenbaar
maken. Een zienswijze is een reactie op het voorlopige besluit, waarin de organisatie beschrijft waar zij het wel of
niet mee eens is en waarom. Indien binnen deze termijn geen zienswijze kenbaar wordt gemaakt, wordt het
voorlopig besluit definitief.

