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1. Doelstelling van de stichting.
De Stichting Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging (GNEV) is een algemeen
nut beogende instelling en heeft ten doel de ontwikkeling en kennis van de studenten der
Groningse Universiteit te bevorderen, in het bijzonder van de studenten van de Faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen. Zij tracht dit doel met name te bereiken door excursies aan
te moedigen en financieel te steunen. De achterliggende gedachte is dat deze excursies de
wetenschappelijke ontwikkeling der studenten bevorderen en hun inzicht in het functioneren van
para-universitaire laboratoria en van de industrie vergroten.

2. Organisatie van de stichting.
Het beleid van de stichting wordt vastgesteld en uitgevoerd door een bestuur bestaande uit
tenminste drie en ten hoogste zeven leden van wie tenminste één bestuurslid als student
verbonden is aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Bestuursleden verlenen
hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Het bestuur kan zich laten adviseren door één of
meerdere curatoren.

3. Beleid ten aanzien van fondsenwerving en -beheer.
De geldelijke middelen van de vereniging berusten op:
1. jaarlijkse donaties door begunstigers;
2. de opbrengst van het stichtingskapitaal in de vorm van rente en dividenden; bij de
afsluiting van het boekjaar 2016 bedroeg de grootte van het kapitaal € 42.196.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het financieel beleid is er enerzijds op gericht de donatiegelden te vergroten door regelmatige
wervingsacties onder het zittende wetenschappelijk personeel, en anderzijds door het stichtingskapitaal op een prudente wijze te verdelen over een rentegevende spaarrekening en een effectenportefeuille, zonder daarbij de voorzichtigheid uit het oog te verliezen.
Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten uit kapitaal wordt herbelegd als inflatiecorrectie.
De richtlijn is dat tenminste het totaal aan donatiegelden wordt toegewezen voor subsidies.

4. Beleid ten aanzien van subsidieaanvragen.
Subsidies kunnen worden aangevraagd door een studievereniging.
Elk jaar worden de studieverenigingen uitgenodigd om een subsidieverzoek in te dienen bij het
bestuur. Alleen binnenlandse excursies met een vakgerelateerd en wetenschappelijk karakter,
voor zover georganiseerd voor en door studenten uit de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit van Groningen, komen voor subsidie in aanmerking.

De excursie mag geen verplicht onderdeel vormen van het curriculum van de Universiteit.
Voor zover van toepassing, dient de aanvraag vergezeld te gaan van een verslag van alle
excursies die in het voorgaande boekjaar door de Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging gesubsidieerd zijn.
De subsidie wordt toegekend op basis van het aantal georganiseerde studentdagen, dit is de som
der producten van excursieduur en aantal deelnemende studenten.

5. Beleid ten aanzien van subsidieuitkeringen.
Het beleid ten aanzien van subsidieuitkeringen is als volgt. Omstreeks februari wordt 50% van
het voorlopig toegekende subsidiebedrag betaalbaar gesteld, de restuitkering volgt een jaar later
nadat uit de ingeleverde verslagen is gebleken dat de gesubsidieerde excursies ook daadwerkelijk
hebben plaatsgevonden.
De grootte van de restuitkering wordt vastgesteld op basis van de procentuele realisatie van de in
het voorgaande jaar ingediende aanvraag. Dit betekent dat het uiteindelijke subsidiebedrag zowel
meer dan 100% van de oorspronkelijke, voorlopige toekenning kan bedragen, maar ook minder
dan de voorlopige uitkering van 50%. In het laatste geval is de restuitkering uiteraard negatief en
deze zal in mindering worden gebracht op het nieuwe, voorlopige subsidiebedrag.
Niet uitgekeerde subsidies vloeien terug in de subsidiepot en doen mee in de eerstvolgende
verdelingsronde.

6. Rechtsvorm
Bij haar oprichting in 1918 heeft de de Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging
de rechtsvorm "vereniging" gekregen. Op 9 september 2014 is de rechtsvorm omgezet in een
"stichting" met de naam Stichting Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging
(GNEV). Sind 1 januari 2011 heeft de stichting de ANBI-status.

