
Nota Universiteitsraad 
    

UR nummer Corsanummer   

13/006 13.30045   

    
Aan : Universiteitsraad 

Van : College van Bestuur 

Opsteller : Arjen van Vliet 

Onderwerp : Verdeling bestuursbeurzen 2013-2013 

Status : ter informatie 

Behandeling in : commissie SPS       
       
         
       

d.d. 
 
 
       
       

5 februari 2013 
 
 
 

 

Kern van de inhoud 

De college van bestuur van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn trots op het rijke 
Utrechtse studentenleven: maar liefst 150 verenigingen op het gebied van studie, gezelligheid, 
sport, cultuur, debat en levensbeschouwing dragen bij aan een inspirerend, sociaal en actief leven 
naast de studie. De financiële ondersteuning vanuit universiteit en hogeschool van 
studentenorganisaties vindt plaats in de vorm van het toekennen van basissubsidies en 
bestuursbeurzen.  
Ter uitvoering van het, in 2009 na advies van de Universiteitsraad vastgestelde, beleidskader 
Financiële ondersteuning studentenorganisaties en de regeling bestuursbeurzen voor 
studentenbestuurders in studentenorganisaties worden eens in de drie jaar de generieke 
studentenorganisaties getoetst en wordt een verdeling van de middelen vastgesteld. In deze notitie 
wordt verslag gedaan van de vierde achtereenvolgende toetsing die tot resultaat heeft de verdeling 
van de vaste bestuursbeurzen en basissubsidies voor de collegejaren 2013-2014, 2014-2015 en 
2015-2016. Door de daling van de eerste geldstroom  in de afgelopen en komende jaren, moeten 
universiteiten en hogescholen fors bezuinigen. De colleges van bestuur hebben niettemin besloten 
om het budget voor de studentenorganisaties in het profileringsfonds gelijk te houden.  
 

Verzoek aan de universiteitsraad 

Het college van bestuur heeft ter uitvoering van het beleidskader en de regeling de verdeling van de 
middelen vastgesteld en bespreekt deze graag met de universiteitsraad. 
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Toetsing studentenorganisaties 2013-2016 
 
De college van bestuur van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn trots op het rijke 
Utrechtse studentenleven: maar liefst 150 verenigingen op het gebied van studie, gezelligheid, 
sport, cultuur, debat en levensbeschouwing dragen bij aan een inspirerend, sociaal en actief leven 
naast de studie. Studentenorganisaties zorgen voor sociale binding van studenten met hun 
medestudenten, dragen bij aan ontwikkeling en vorming van studenten op terreinen buiten de 
studie (sociale vaardigheden, besturen, medezeggenschap, etc) en dragen bij aan de vorming van 
een community van studenten en kennisinstellingen. De colleges ondersteunen daarom dit rijke 
studentenleven graag, zowel financieel als moreel, zoals ook staat verwoord in de strategische 
plannen van UU en HU, en hechten ook belang aan een grote verscheidenheid aan organisaties, 
zodat er voor elke student iets te vinden is.  
De financiële ondersteuning vanuit universiteit en hogeschool van studentenorganisaties vindt 
plaats in de vorm van het toekennen van basissubsidies en bestuursbeurzen. Eens in de drie jaar 
worden de generieke studentenorganisaties getoetst aan het beleidskader (zie bijlagen) en wordt 
een verdeling van de middelen vastgesteld. In deze notitie wordt verslag gedaan van de vierde 
achtereenvolgende toetsing die tot resultaat heeft de verdeling van de bestuursbeurzen en 
basissubsidies voor de collegejaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016.  
Door de daling van de eerste geldstroom  in de afgelopen en komende jaren, moeten 
universiteiten en hogescholen fors bezuinigen. De colleges van bestuur hebben niettemin besloten 
om het budget voor de studentenorganisaties in het profileringsfonds gelijk te houden.  
 

1. Kern beleidskader 
In het Beleidskader 2009 Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties staan de criteria op 
grond waarvan Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht gezamenlijk beoordelen of 
(activiteiten van) studentenorganisaties in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De 
financiële ondersteuning kan bestaan uit bestuursbeurzen, basissubsidies en incidentele subsidies: 
- bestuursbeurzen zijn een tegemoetkoming in de kosten ten gevolge van studievertraging die 

studenten door hun bestuurswerkzaamheden oplopen. 
- basissubsidies zijn jaarlijkse subsidies die verenigingen kunnen ontvangen voor 

basisactiviteiten. 
- incidentele subsidies zijn subsidies die verenigingen op aanvraag kunnen ontvangen voor 

specifieke activiteiten of projecten.  
De procedureregels zijn opgenomen in de Regeling bestuursbeurzen HU/UU en de 
Subsidieregeling HU/UU. 
 
De HU en UU verdelen de beschikbare middelen voor financiële ondersteuning in de vorm van 
bestuursbeurzen en basissubsidies elke drie jaar opnieuw over de organisaties. In aanmerking 
voor financiële ondersteuning komen organisaties met voldoende continuïteit, kwaliteit en 
bestuurslast. Daarbij dienen de organisaties te voldoen aan de algemene voorwaarden en 
specifieke criteria zoals vastgelegd in het beleidskader (zie bijlage). Ten behoeve van de verdeling 
zijn de studentenorganisaties ingedeeld in verschillende delen: 
 
Deel A,  Studentenorganisaties gericht op studenten van de HU/UU, onderverdeeld in vier 
clusters: 
- cluster 1: Gezelligheid 
- cluster 2: Sport 
- cluster 3: Cultuur 
- cluster 4: Overig (Levensbeschouwelijk incl. koepel BOCS, arbeidsmarkt, internationaal incl. 

koepel, multicultureel, politiek, landelijke koepels, instellingsorganisaties, etc.) 
Deel B,  Studie UU: Studieverenigingen UU 
Deel C,  Studie HU: Studieverenigingen HU  
 
Voorts zijn er nog de medezeggenschapsvergoedingen: 
Deel D: Medezeggenschap UU 
Deel E: Medezeggenschap HU (incl. MUST en USVBO) 
 
De colleges van bestuur bepalen de indeling in clusters en per cluster de budgetten voor de 
bestuursbeurzen en de basissubsidies. Doel van de indeling in clusters en verdeling van de 
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budgetten over de clusters is de instandhouding van een verscheidenheid aan activiteiten en 
pluriforme organisaties. Zodoende is een zeer divers aanbod voor HU/UU-studenten beschikbaar, 
waarin voor iedereen wat te vinden is.   
 
 

2. Uitgangspunten toetsing 2012 
De toetsing van studentenorganisaties in deel A wordt uitgevoerd door HU en UU gezamenlijk. De 
studieverenigingen (deel B en C) worden apart getoetst door de faculteiten. Dit versterkt het 
streven van de UU en HU naar een actieve band tussen de studieverenigingen en de faculteit. 
Door de (activiteiten van de) studieverenigingen aan te laten sluiten op de bestuurlijke organisatie 
van de faculteiten, kan de samenwerking tussen vereniging en faculteit en het functioneren van 
de studievereniging binnen de faculteit verder worden versterkt. De 
medezeggenschapsvergoedingen (deel D en E) vallen buiten de toetsing. 
 
De studentenorganisaties die deelnemen aan de toetsing moeten voldoen aan de volgende 
criteria:  
- Minimaal 80% van de leden moeten HU of UU student zijn, of minder dan 1 jaar geleden zijn 

afgestudeerd aan HU of de UU. 
- Een vereniging moet minimaal 100 leden hebben om in aanmerking te komen voor vaste 

bestuursbeurzen en basissubsidies.  Er kan een uitzondering worden gemaakt als een 
organisatie activiteiten en/of diensten organiseert voor een grote groep studenten, en waarbij 
de aard van de organisatie zo is dat er niet echt sprake is van leden. 

Eén bestuursmaand staat gelijk aan  €285,- . 
 

3. Proces toetsing  
De studentenorganisaties zijn uitgebreid geïnformeerd over de toetsing. Vanaf het voorjaar is de 
webpagina  www.uu.nl/studenten/toetsing2012 beschikbaar met alle relevante informatie. 
Daarnaast zijn er twee aparte nieuwsbrieven over de toetsing uitgebracht en is er in het voorjaar 
een presentatie gegeven over de toetsing (procedure, voorwaarden, deadlines etc) aan de 
studentenorganisaties. De presentatie is ook terug te vinden op de genoemde website.  
Met de afzonderlijke koepels en enkele verwante studentenorganisaties zijn de 
conceptvragenlijsten besproken. Vanaf maart was er een apart e-mailadres beschikbaar waar 
organisaties met hun vragen terecht konden en waar veel gebruik van is gemaakt.  
 
In juni 2012 hebben alle studentenorganisaties de vragenlijst ontvangen en uitgebreide informatie 
over het vervolg van de procedure (incl. deadline van 31 augustus 2012).  In de vragenlijst staan 
vragen over de organisatie, zoals: het ledenaantal, hoeveel aan HU/UU studeren, welke 
commissies er zijn, hoeveel leden actief zijn, welke activiteiten er de afgelopen drie jaar zijn 
georganiseerd etc. In september en oktober zijn alle vragenlijsten verwerkt en onduidelijkheden 
opgehelderd. De organisaties zijn getoetst op:  
- Ledenaantal 
- Aantal georganiseerde activiteiten, onderverdeeld naar onderwerp (bijvoorbeeld academische, 

culturele en sportieve activiteiten) 
 
Naar aanleiding van de toetsing zijn er brieven ontvangen van verschillende (koepels van) 
studentenorganisaties. Deze zijn in afwachting van de afronding van de verdeling mondeling 
beantwoord. De studentenorganisaties ontvangen conform de regeling Bestuursbeurzen voor 
student-bestuurders in studentenorganisaties uiterlijk 1 maart 2013 de uitslag van de verdeling 
via een officiële beschikking.   
 
  

http://www.uu.nl/studenten/toetsing2012
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4. Keuzes verdelingsvoorstel toetsing  
 
Verdeling over clusters 
De afgelopen jaren zijn er vanuit verschillende studentenorganisaties opmerkingen gemaakt over 
de historisch gegroeide verdeling van de bestuursbeurzen over de clusters Gezelligheid en Sport. 
Een voorbeeld: Sportorganisaties hebben 42% van het totale aantal leden en krijgen slechts 22% 
van het aantal bestuursbeurzen, terwijl de gezelligheidsverenigingen met 58% van de leden maar 
liefst 78% van de beurzen krijgen. In de toetsing 2012 zijn de beurzen daarom op een andere 
manier over de clusters verdeeld. In plaats van voorafgaand aan de toetsing de beurzen te 
verdelen over de clusters, is dat achteraf gedaan om een evenwichtigere verdeling van beurzen te 
bewerkstellingen.  

 
Tabel 1 

  
Ledenaantal 
toetsing 
2009 

% leden 
Beurzen 
toetsing 2009 % beurzen 

ledenaantal 
toetsing 2012 verschil 

Gezelligheid 6056 58% € 227.430 78% 5696 -6% 

Sport 4427 42% €64.125 22% 4835 10% 

 
In 2009 is een soortgelijke aanpassing van de verdeling van beurzen gedaan binnen de 
studieverenigingen (deel B en C). In die toetsing zijn toen de bestuursbeurzen op basis van aantal 
studenten per faculteit opnieuw verdeeld over de faculteiten.  
 
In totaal is het aantal leden van de studentenorganisaties miniem gestegen (48 leden). De 
studentensportorganisaties groeien in aantal leden (10%). Het aantal leden van de 
gezelligheidsverenigingen in de afgelopen drie jaar met 6% is gedaald. Het aantal leden binnen 
het cluster Cultuur en Overig is constant.  
 
Het resultaat van bovenstaande keuze is dat de studentenorganisaties, los van hun cluster, zoveel 
mogelijk individueel zijn vergeleken en beoordeeld. Door de bestuursbeurzen niet op voorhand te 
verdelen over de clusters wordt een evenredigere verdeling van de beschikbare gelden 
gerealiseerd op basis van leden en activiteiten. Concreet betekent dit dat het aantal beschikbare 
beurzen van de clusters gezelligheid en overig daalt ten opzichte van het cluster sport.  
Bewust is het cluster ‘cultuur’ buiten beschouwing gelaten omdat die er gezien het geringe aantal 
feitelijke leden en activiteiten (USKO geeft een beperkt aantal concerten per jaar maar is daar wel 
een heel jaar mee bezig) fors op achteruit zouden gaan. Dit zou onwenselijk zijn, gezien het 
beleidskader: ‘een zeer divers aanbod voor HU/UU-studenten beschikbaar, waarin voor elk wat 
wils te vinden is’.   
 
80/20% regeling 
Uit de toetsing blijkt dat het aandeel UU/HU studenten binnen de studentenorganisaties 
terugloopt. Het is uit de ingevulde vragenlijsten en bijlages niet te destilleren wat hier de oorzaak 
van is, maar er bestaat het vermoeden dat het te maken heeft met de uitstroom van 
masterstudenten naar andere universiteiten. Deze studenten blijven dan wel lid van de 
studentenorganisatie en blijven ook vaak in Utrecht wonen, maar studeren elders. Zeer grote 
organisaties als UVSV, Veritas en USHC halen bijna niet de 80% norm. Het USC, Van Slag en 
Protos halen de norm niet. Dit betekent dat we deze organisaties volgens het beleidskader geen 
bestuursbeurzen kunnen toekennen voor 2013-2016.  Effecten hiervan zijn onder andere:  
- De desbetreffende organisaties zijn (ten dele) van ons afhankelijk: een plotselinge stop van de 

steun zou een zeer nadelig effect kunnen hebben op de stabiliteit en kwaliteit van de 
organisatie.  

- De soms al eeuwenlange band tussen universiteit, hogeschool en de desbetreffende 
organisatie wordt doorgesneden als zij geen steun meer ontvangen. Dat zou onwenselijk zijn. 

 
Naast bovenstaande effecten hebben de drie organisaties ook een groot aantal leden, die voor het 
grootste deel wel in Utrecht studeren en wonen. De organisaties bij elkaar hebben ruim 1200 
leden, waardoor zij meer dan 11% van het totaal aantal leden van studentenorganisaties onder 
hun hoede. Het gaat om een essentieel onderdeel van de studentengemeenschap, dat door het 
niet toekennen van bestuursbeurzen in een lastig pakket komt.  
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De colleges handhaven daarom de beleidslijn van 2009 en zullen daarom de drie verenigingen wel 
bestuursbeurzen toekennen onder de voorwaarde dat zij voor september 2013 een overzicht 
aanleveren van hun leden met daarbij het jaar van studie, hoeveel er in Utrecht wonen en 
studeren en hoeveel er niet in Utrecht studeren. Daarnaast moeten zij een plan opstellen en 
uitvoeren waardoor zij in september 2014 wel aan de norm voldoen. Ook de organisaties die nog 
net wel aan de norm voldoen moeten een overzicht van de leden aanleveren. Tegelijk 
onderzoeken de universiteit en de hogeschool de reden van het zakken van het aandeel UU/HU 
studenten in de ledenaantallen van de verenigingen. Afhankelijk hiervan zal er al dan niet een 
verandering in het beleidskader noodzakelijk zijn in 2015.   
 
Koepelorganisaties 
De koepelorganisaties Sportraad, Kosmu, BOCS en FUG krijgen een vast aantal van 3 
bestuursmaanden. De colleges van bestuur willen deze organisaties een grotere rol geven in de 
verdeling van activiteitensubsidies binnen hun cluster door hen een deel van de subsidies te laten 
verdelen. Daarvoor worden 3 maanden extra toegekend als zij de taak op zich willen nemen. Een 
actieve rol van de koepels bij verdeling van subsidie vereenvoudigt de procedures voor 
organisaties en zorgt ervoor dat beoordeling van subsidieverzoeken dicht bij de doelgroep plaats 
vindt. Van de koepels wordt jaarlijks een verantwoording gevraagd van de verdeling van de 
subsidies. 
  
Internationale organisaties 
Tot slot hebben de colleges van bestuur besloten om in het verlengde van het strategisch plan van 
zowel HU als UU meer financiële steun toe te kennen aan internationale organisaties. Zij zijn 
hiervoor het uithangbord voor onze instellingen en dragen in belangrijke mate bij aan de 
gewenning en sociale contacten van buitenlandse studenten, die vaak moeilijk aansluiting vinden 
bij andere organisaties. 
 
 
5. Verdeling bestuursmaanden  
 
De verdeling is gebaseerd op de scores van de organisaties op twee parameters: 
- Een parameter voor de activiteiten; dit is op basis van de door de organisaties ingevulde 

vragenlijsten, op inzicht en door vergelijking gebeurd.  
- Een parameter voor de leden: vanaf 100 leden = 1 punt, vanaf 250 leden = 2 punten, vanaf 

500 leden = 3 punten, vanaf 1250 leden = 4 punten, vanaf 1625 leden = 5 punten  
 
In tabel 2 zijn per organisatie de scores (in punten) weergegeven. Ook is aangegeven in hoeverre 
de organisatie voldoet aan de 80%/20% norm. 
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Tabel 2 

 

Punten
Naam totaal Utrecht UU HU voldaan Leden Activiteiten
Veritas 1509 86% 74% 26% ja 4 4
UVSV 1310 80% 69% 31% ja 4 6
Unitas 1268 94% 81% 19% ja 4 4
USC 855 70% 67% 33% nee 3 4
Triton 750 81% 73% 27% ja 3 4
Orca 673 87% 76% 24% ja 3 4
USHC 504 78% 71% 29% nee 3 4
U.S. Histos 436 84% 74% 26% ja 2 3
TC Uithof 430 88% 80% 20% ja 2 3
Odysseus 424 78% 78% 22% w 2 3
Van Slag 350 70% 78% 22% nee 2 3
Biton 322 90% 79% 21% ja 2 3
UMTC 290 89% 66% 34% ja 2 3
SPIN 252 79% 74% 26% nee 2 4
USAC 227 86% 79% 21% ja 1 3
Protos 207 69% 73% 27% nee 1 3
Softijs 183 77% 84% 16% w 1 3
Studance 173 86% 77% 23% ja 1 2
SSR-NU 147 92% 80% 20% ja 1 4
USBF 143 0% 0% 0% nee 1 2
ASV Conventus 140 63% 1% 99% nee 1 4
SBU 136 80% 78% 22% ja 1 2
Zinkstuk 120 79% 71% 29% w 1 2
USDV Udance 111 91% 88% 12% ja 1 2
Helios 109 75% 74% 26% w 1 2
USKO 139 75% 97% 3% nee
USConcert 95 66% 92% 8% nee
NSO 0 0% 0% 0% nee
Huisorkest 28 71% 85% 15% nee
Medusa 17 71% 100% 0% nee
Kunstorkest 17 59% 100% 0% nee
UBE 13 62% 100% 0% nee
Cantorij 0 0% 0% 0% nee
Stukafest 0 0% 0% 0% nee
NSU 486 89% 75% 25% ja
Sola Scriptura 170 86% 85% 15% ja
Ichthus 157 84% 74% 26% ja
VGSU 107 75% 91% 9% nee
Integrand nvt
SIFE nvt
Unipartners nvt
AEGEE nvt
AIESEC nvt
ESN nvt
SIB nvt
BOCS nvt
FUG nvt
KOSMU nvt
OSHU nvt
Sportraad nvt
ICU nvt
LKvV nvt
MUST nvt
OER nvt
UDS nvt
U-fonds nvt
UUMUN nvt
VIDIUS nvt
Varsity nvt

Aantal leden Ledenparameters
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Bij de toetsing is onderzocht hoe de verdeling zou uitpakken als deze zou worden gebaseerd op:  
- 70% op ledenaantal en 30% op activiteiten en 
- 50% op ledenaantal en 50% op activiteiten.  
In de onderstaande tabel zijn de resultaten daarvan weergegeven. Tevens is daarbij de 80%/20% 
norm zonder aanpassing toegepast. 
 
Tabel 3 

 
 
Het resultaat dat er met zeer grote schokken veranderingen optreden. Het USC verliest 
bijvoorbeeld vanwege het niet halen van de 80%/20% norm al haar 138 bestuursmaanden terwijl 
de studenten badminton vereniging Helios met 109 leden in totaal 31 bestuursmaanden krijgt.  
 
Rekening houdende met: 
- de doelstelling van het beleidskader,  
- de eerder genoemde keuze inzake de 80%/20% norm en  
- de beleidslijn dat organisaties niet meer dan 25% mogen dalen  
is een verdeling op basis van 70% ledenaantal en 30% activiteiten plus een beleidsmatige 
correctie voor gezelligheidsverenigingen verdedigbaar.  In de onderstaande tabel is de verdeling 
op basis van deze punten weergegeven. De studentenorganisaties die formeel niet voldoen aan de 
80%/20% norm zijn schuingedrukt.  
 
  

Punten Punten
Naam Beurzen totaal 80% Leden Activiteiten

  
act. Tot. %

  
act. Tot. %

Veritas 138 1509 ja 4 4 58 37 95 -31% 82 22 104 -25%
UVSV 157 1310 ja 4 6 58 55 113 -28% 82 33 115 -27%
Unitas 148 1268 ja 4 4 58 37 95 -36% 82 22 104 -30%
USC 138 855 nee 0 0 0 0 0 -100% 0 0 0 -100%
Triton 56 750 ja 3 4 44 37 80 44% 61 22 83 49%
Orca 58 673 ja 3 4 44 37 80 39% 61 22 83 43%
USHC 504 nee 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 100%
U.S. Histos 56 436 ja 2 3 29 28 57 1% 41 17 57 2%
TC Uithof 7 430 ja 2 3 29 28 57 100% 41 17 57 100%
Odysseus 8 424 w 2 3 29 28 57 100% 41 17 57 100%
Van Slag 7 350 nee 0 0 0 0 0 -100% 0 0 0 -100%
Biton 79 322 ja 2 3 29 28 57 -28% 41 17 57 -27%
UMTC 50 290 ja 2 3 29 28 57 13% 41 17 57 15%
SPIN 6 252 nee 0 0 0 0 0 -100% 0 0 0 -100%
USAC 6 227 ja 1 3 15 28 42 100% 20 17 37 515%
Protos 10 207 nee 0 0 0 0 0 -100% 0 0 0 -100%
Softijs 8 183 w 1 3 15 28 42 100% 20 17 37 100%
Studance 173 ja 1 2 15 18 33 100% 20 11 31 100%
SSR-NU 88 147 ja 1 4 15 37 51 -42% 20 22 42 -52%
USBF 5 143 nee 0 0 0 0 0 -100% 0 0 0 -100%
ASV Conventus 20 140 nee 0 0 0 0 0 -100% 0 0 0 -100%
SBU 136 ja 1 2 15 18 33 100% 20 11 31 100%
Zinkstuk 3 120 w 1 2 15 18 33 100% 20 11 31 100%
USDV Udance 111 ja 1 2 15 18 33 100% 20 11 31 100%
Helios 109 w 1 2 15 18 33 100% 20 11 31 100%

Verdeling beurzen Verdeling beurzen
70% 50% 

Aantal leden
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Tabel 4  

Organisatie Beurzen 
2010-2013 

Beurzen 
2013-2016 

Verschil Verschil % Totaal UU HU 

UVSV 157 135 -22 -€ 6.270  -14% € 38.475   € 26.548   € 11.927  
Veritas 138 125 -13 -€ 3.705  -9% € 35.625   € 26.363   €   9.263  
Unitas 148 125 -23 -€ 6.555  -16% € 35.625   € 28.856   €   6.769  
USC 138 120 -18 -€ 5.130  -13% € 34.200   € 22.914   € 11.286  
SSR-NU 88 75 -13 -€ 3.705  -15% € 21.375   € 17.100   €   4.275  
Biton 79 70 -9 -€ 2.565  -11% € 19.950   € 15.761   €   4.190  
UMTC 50 50 0 € 0  0% € 14.250   €   9.405   €   4.845  
ASV Conventus 20 15 -5 -€ 1.425  -25% € 4.275   €        43   €   4.232  

Triton 56 70 14 € 3.990  25% € 19.950   € 14.564   €   5.387  
Orca 58 70 12 € 3.420  21% € 19.950   € 15.162   €   4.788  
U.S. Histos 56 65 9 € 2.565  16% € 18.525   € 13.709   €   4.817  
USHC 0 15 15 € 4.275  100% € 4.275   €   3.035   €   1.240  
TC Uithof 7 12 5 € 1.425  71% € 3.420   €   2.736   €      684  
Odysseus 8 12 4 € 1.140  50% € 3.420   €   2.668   €      752  
Van Slag 7 12 5 € 1.425  71% € 3.420   €   2.668   €      752  
SPIN 6 15 9 € 2.565  150% € 4.275   €   3.164   €   1.112  
USAC 6 12 6 € 1.710  100% € 3.420   €   2.702   €      718  
Protos 10 12 2 € 570  20% € 3.420   €   2.497   €      923  
Softijs 8 12 4 € 1.140  50% € 3.420   €   2.873   €      547  
Studance 0 6 6 € 1.710  100% € 1.710   €   1.317   €      393  
SBU 0 6 6 € 1.710  100% € 1.710   €   1.334   €      376  
USBF 5 6 1 € 285  20% € 1.710   €          -   €          -  
Zinkstuk 3 6 3 € 855  100% € 1.710   €   1.214   €      496  
USDV Udance 0 6 6 € 1.710  100% € 1.710   €   1.505   €      205  
Helios 0 6 6 € 1.710  100% € 1.710   €   1.265   €      445  

NSU 40 60 20 € 5.700  50% € 17.100   € 12.825   €   4.275  
Sola Scriptura 24 20 -4 -€ 1.140  -17% € 5.700   €   4.845   €      855  
Ichthus 17 15 -2 -€ 570  -12% € 4.275   €   3.164   €   1.112  
VGSU 17 15 -2 -€ 570  -12% € 4.275   €   3.890   €      385  

USConcert 40 40 0 € 0  0% € 11.400   € 10.488   €      912  
USKO 30 30 0 € 0  0% € 8.550   €   8.294   €      257  
NSO 18 18 0 € 0  0% € 5.130  € 0  0  

ESN 64 70 6 € 1.710  9% € 19.950  0% 0% 
SIB 50 60 10 € 2.850  20% € 17.100  0% 0% 
ICU 60 60 0 € 0  0% € 17.100  0% 0% 
AEGEE 45 50 5 € 1.425  11% € 14.250  0% 0% 
AIESEC 44 50 6 € 1.710  14% € 14.250  0% 0% 
VIDIUS 54 50 -4 -€ 1.140  -7% € 14.250  0% 0% 
Integrand 20 16 -4 -€ 1.140  -20% € 4.560  0% 0% 
SIFE 9 15 6 € 1.710  67% € 4.275  0% 0% 
OSHU 20 15 -5 -€ 1.425  -25% € 4.275  0% 0% 
MUST 20 15 -5 -€ 1.425  -25% € 4.275  0% 0% 
UUMUN 9 15 6 € 1.710  67% € 4.275  0% 0% 
U-fonds 10 10 0 € 0  0% € 2.850  0% 0% 
Unipartners 9 9 0 € 0  0% € 2.565  0% 0% 
UDS 9 6 -3 -€ 855  -33% € 1.710  0% 0% 
Varsity 4 4 0 € 0  0% € 1.140  0% 0% 
BOCS 8 3 -5 -€ 1.425  -63% € 855  0% 0% 
FUG 12 3 -9 -€ 2.565  -75% € 855  0% 0% 
KOSMU 3 3 0 € 0  0% € 855  0% 0% 
Sportraad 5 3 -2 -€ 570  -40% € 855  0% 0% 
LKvV 3 3 0 € 0  0% € 855  0% 0% 
OER 20 0 -20 -€ 5.700  -100% € 0  0% 0% 
TOTAAL 1712 1716   € 0    € 489.060  0% 0% 

 
 



9 
 

Het aantal beurzen binnen het cluster ‘gezelligheid’ daalt met bijna €25.000,-, -10%. (Zie tabel 
6). Alle organisaties zijn gedaald met uitzondering van UMTC. Hun ledenaantal en aantal 
activiteiten zijn wel gestegen, in tegenstelling tot de andere organisaties. Deze hebben allen een 
(kleine) terugval in ledenaantallen.   
 
Het aantal leden en activiteiten van het cluster ‘sport’  blijft in de jaren groeien. Om het verschil in 
verenigingen aan te geven is er gekozen voor een staffel. Het onderscheid hierin wordt gemaakt 
in grootte, bezit van eigen loods/locatie, topsportbeleid en continuïteit. 
Klein: 6 maanden.  
Verenigingen met in verhouding een laag aantal leden en activiteiten. Ze hebben minder nodig 
sporttechnisch gezien, zijn vaak minder zichtbaar en zijn vaak ook jonge verenigingen. Het betreft 
o.a. Studance, USBF, Zinkstuk, Helios.   
Middelgroot: 12 maanden.  
Verenigingen die iets groter zijn,  maar in activiteiten niet groeien. Ze zijn constant en bestaan 
vaak al langer dan de kleine verenigingen. Qua ledenaantal zijn ze niet zo groot. Het betreft o.a. 
TC Uithof, Odysseus, Van Slag, Softijs. 
Middelgroot Plus: 15 maanden.  
Twee verenigingen die iets groter zijn in ledenaantal en/of erg actief zijn. Zo doet Spin al een tijd 
mee aan de NK ’s en in de studentenwereld zijn ze erg zichtbaar en populair. USHC heeft veel 
leden en veel te organiseren in het sporttechnisch gezien. 
Groot: 70 maanden.  
Zowel Triton, ORCA en Histos zijn in het bezit van een loods/pand. Ook zijn Triton en ORCA op 
topsportbeleid al jaren voorlopers. Ook hebben ORCA en Triton het Talentencentrum opgericht 
waar vele topsporters (ook buiten Utrecht) gebruik van mogen maken. Daarnaast zijn ze in 
onderhandeling met de Gemeente Utrecht om een wedstrijdbaan te realiseren, waardoor er  voor 
wedstrijden en trainingen niet meer uitgeweken hoeft te worden naar Amsterdam. Ook Histos 
timmert aan de weg. Het aanschaffen van een J22 wedstrijdboot maakt zorgt dat er op hoger 
niveau wedstrijd gevaren kan worden. Een student is zelfs aan het trainen voor de Olympische 
Spelen van 2016. Histos loopt op topsportbeleid achter. Ze kunnen echter voor de extra 5 
maanden in aanmerking komen als ze hierin meer gaan doen. 
 
Binnen het cluster ‘overig’ zijn de afgelopen drie jaar de middelen zodanig verdeeld over de 
verschillende organisaties dat er budget is voor alle soorten activiteiten.  Hierdoor waren 
pluriforme organisaties actief met een zeer divers aanbod voor HU/UU-studenten. Op basis van de 
uitgevoerde activiteiten en het belang daarvan zijn er wijzigingen.  
- Organisaties die goed hebben gepresteerd zijn daarvoor beloond, het betreft ESN, SIB, 

AEGEE, SIFE, AIESEC en UUMUN. Daarnaast zijn een aantal organisaties gelijk gebleven. 
- Binnen de ‘levensbeschouwelijke’ organisaties verandert er veel. De kleine 

levensbeschouwelijke verenigingen zijn erg in ledenaantal gedaald ten opzichte van drie jaar 
geleden. Ook qua activiteiten zien we nauwelijks een groei. Daarentegen blijft NSU enorm 
groeien. Ze bezitten niet alleen een eigen pand maar ook op ledenaantal en activiteiten zijn ze 
gegroeid.  

- De koepels (FUG, BOCS, Sportraad, KOSMU en LKvV) krijgen een basisbedrag voor het 
uitvoeren van de normale bestuurstaken. Daarnaast kunnen FUG, BOCS en Sportraad in 
aanmerking komen voor extra bestuursbeurzen indien de koepel namens de UU/HU aanvragen 
voor activiteitensubsidie gaat beoordelen en afhandelen. 

- VIDIUS krijgt minder bestuursbeurzen, omdat door de fusering van USF, LinQ en OOFU 
schaalvoordelen zijn ontstaan. Integrand, OSHU en MUST krijgen minder omdat de activiteiten 
minder of gelijk zijn gebleven. UDS (Utrechtse Debating Society) krijgt minder beurzen omdat 
UDS de afgelopen jaren minder zichtbaar is geweest binnen het Utrechtse Studentenleven. 

- OER krijgt geen vaste bestuursbeurzen meer omdat hun minder relevant is geworden. Binnen 
het kwaliteitsbeleid van de UU is rol van de student goed belegd, dat blijkt onder andere uit 
het behalen van de instellingstoets. Daarnaast hebben meerdere opeenvolgende besturen van 
OER zich niet aan gemaakte afspraken gehouden 

Voor alle organisaties staat het vrij om jaarlijks projectbeurzen aan te vragen voor specifieke 
vernieuwende activiteiten. 

 
Het totaal aantal maanden stijgt, ten koste van de jaarlijks te keren projectbeurzen, met 4 
maanden. Het bovenstaande leidt tot de volgende verdeling op hoofdlijnen : 
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Tabel 6 
Verandering binnen clusters deel A 
  2010-2013 2013-2016 Verschil Aandeel 
Gezelligheid € 233.130  € 203.775  -€ 29.355  -13% 42% 
Sport € 65.550  € 97.755  € 32.205  49% 20% 
Cultuur € 25.080  € 25.080  € 0  0% 5% 
Overig € 164.160  € 162.165  -€ 1.995  -1% 33% 
 
De daling van de bestuursbeurzen binnen de clusters Gezelligheid (13%) en Overig (1%) leidt tot 
een stijging van de beurzen voor het cluster Sport (49%). Vanaf september 2013 ontvangt het 
cluster Gezelligheid 42% van de totale bestuursbeurzen, Overig 33%, Sport 20% en Cultuur 5%. 
 

6. Basissubsidies 
Op basis van de gegevens van de toetsing worden ook de basissubsidies verdeeld. Het aandeel 
van de gezelligheidsverenigingen daalt enigszins ten opzichte van de internationale organisaties 
op basis van ontvangen subsidieaanvragen uit de afgelopen jaren. Het totaal budget stijgt met 
bijna 9.000 euro door het subsidiebudget dat de koepels ontvangen. Dit gaat ten koste van het 
budget voor incidentele subsidies. 
 

  2010-2013 2013-2016 

Unitas € 14.689  € 12.500 
Veritas € 13.705  € 13.000 
Biton € 7.829  € 7.500 
UVSV € 15.666  € 14.500 
UMTC € 4.994  € 7.500 
SSR-NU € 8.813  € 7.500 
USC € 13.705  € 11.500 
Conventus Comus € 1.600  € 1.600 
AEGEE € 2.573  € 5.000 
ESN € 5.564  € 6.000 
SIB-Utrecht € 2.065  € 5.000 
BOCS € 3.552  € 4.000 
Vidius € 7555 € 7.500 
FUG   € 4.000 

Sportraad   € 4.000 

Totaal € 102.310  € 111.100  
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Bijlage:  Beleidskader 2009 
 

           

 
 

BELEIDSKADER 2009 

Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties 
van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht 
 

 
1. Inleiding 

 
In dit Beleidskader 2009 Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties staan de criteria op 
grond waarvan Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht gezamenlijk beoordelen of 
(activiteiten van) studentenorganisaties in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De 
financiële ondersteuning kan bestaan uit bestuursbeurzen, basissubsidies en incidentele subsidies: 
o bestuursbeurzen zijn een tegemoetkoming in de kosten ten gevolge van studievertraging die 

studenten door hun bestuurswerkzaamheden oplopen. 
o basissubsidies zijn jaarlijkse subsidies die verenigingen kunnen ontvangen voor 

basisactiviteiten. 
o incidentele subsidies zijn subsidies die verenigingen op aanvraag kunnen ontvangen voor 

specifieke activiteiten of projecten.  
De procedureregels zijn opgenomen in de Regeling bestuursbeurzen HU/UU en de 
Subsidieregeling HU/UU. 
 
De HU en UU zijn van oordeel dat de academische vorming van studenten niet alleen in het 
onderwijs gestalte krijgt, maar ook door het participeren in activiteiten naast de studie, het 
organiseren van extra-curriculaire activiteiten, het besturen van een studentenorganisatie en het 
actief betrokken zijn in de medezeggenschap. Ondersteuning van deze activiteiten sluit aan bij de 
doelstellingen van de HU en UU zoals opgenomen in de Koers 2012 (HU) en het strategisch plan 
2009-2013 (UU).  
 
Het Beleidskader 2009 vervangt het Beleidskader 2004 van de HU en UU. Uit een evaluatie in 
2007 is gebleken dat de strategische doelstellingen van het Beleidskader 2004 (flexibilisering, 
harmonisering en deregulering) zijn gehaald. Het Beleidskader 2009 bouwt voort op deze 
doelstellingen.  
Daarbij is gekozen voor het terugbrengen van de uitvoeringslasten en een herziening van de 
uitvoering van de verdeling van de bestuursbeurzen voor het cluster Studie: zie voor de 
vernieuwde werkwijze paragraaf 2.  
 
 
2. Verdeling beschikbare middelen 
 
De HU en UU verdelen de beschikbare middelen voor financiële ondersteuning in de vorm van 
bestuursbeurzen en basissubsidies elke drie jaar opnieuw over de organisaties. In aanmerking 
voor financiële ondersteuning komen organisaties met voldoende continuïteit, kwaliteit en 
bestuurslast. Daarbij dienen de organisaties te voldoen aan de algemene voorwaarden en 
specifieke criteria genoemd in paragraaf 3.  
 
Ten behoeve van de verdeling zijn de studentenorganisaties ingedeeld in verschillende clusters: 
 

Deel A,  Studentenorganisaties gericht op studenten van de HU/UU, cluster 1 t/m 4: 
o cluster 1: Gezelligheid (incl. koepel FUG) 
o cluster 2: Sport (incl. koepel Sportraad) 
o cluster 3: Cultuur (incl. koepel KOSMU) 
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o cluster 4: Overig (Levensbeschouwelijk incl. koepel BOCS, arbeidsmarkt, 
internationaal incl. koepel, multicultureel, politiek, landelijke koepels, 
instellingsorganisaties, etc.) 

 
Deel B,  Studie UU: Studieverenigingen UU incl. tijdschriften en koepel OOFU 
Deel C,  Studie HU: Studieverenigingen HU incl. Koepel OSHU  

 
Voorts zijn er nog de medezeggenschapsvergoedingen (zie paragraaf 4): 

Deel D: Medezeggenschap UU 
Deel E: Medezeggenschap HU (incl. MUST en USVBO) 

 
De colleges van bestuur bepalen de indeling in clusters en per cluster de budgetten voor de 
bestuursbeurzen en de basissubsidies. Binnen het cluster 4 (overig) worden de middelen zodanig 
verdeeld over de verschillende soorten activiteiten en organisaties dat er budget is voor alle 
soorten activiteiten.  
Doel van de indeling in clusters en verdeling van de budgetten over de clusters is de 
instandhouding van een verscheidenheid aan activiteiten en pluriforme organisaties. Zodoende is 
een zeer divers aanbod voor HU/UU-studenten beschikbaar, waarin voor elk wat wils te vinden is.   
 
Deel A (Studentenorganisaties gericht op studenten van de HU/UU) 
De wijze van verdeling van de bestuursbeurzen en basissubsidies verschilt per onderdeel.   
Voor Deel A verzamelen de directeur O&O UU en de directeur Servicebureau HU de voor de 
verdeling noodzakelijke informatie bij de studentenorganisaties. De organisaties moeten voldoen 
aan de in paragraaf 3 beschreven algemene voorwaarden en aan de specifieke eisen die voor hun 
cluster gelden. De beschikbare middelen per cluster worden voor een periode van 3 jaar  verdeeld 
over de organisaties die hieraan voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de 
studentenorganisatie en de omvang van de georganiseerde activiteiten.  
 
Deel B en C 
Deel B en C (studie UU en HU) gelden alleen voor de UU, respectievelijk HU-studenten. Daarom is 
hier geen gemeenschappelijk kader, maar zijn  speciale procedures ontwikkeld voor de 
studieverenigingen van de UU en de HU.  
 
 
Deel B (Studie UU)  
De UU streeft naar een actieve band tussen de studieverenigingen en de faculteit. Door de 
(activiteiten van de) studieverenigingen aan te laten sluiten op de bestuurlijke organisatie van de 
faculteiten, kan de samenwerking tussen vereniging en faculteit en het functioneren van de 
studievereniging binnen de faculteit verder versterkt worden.  
Binnen het cluster Studie vallen naast de studieverenigingen ook de organisaties die een tijdschrift 
realiseren door en voor studenten van aantoonbaar (populair) wetenschappelijk niveau. De wijze 
van verdeling van de bestuursbeurzen in dit cluster gaat als volgt: 

- het college van bestuur bepaalt de kwantitatieve verdeling van het budget voor de 
bestuursbeurzen voor studieorganisaties tussen de verschillende faculteiten. Deze 
verdeling vindt plaats op basis van het aantal ingeschreven studenten met een vaste voet 
van 100 bestuursmaanden per faculteit; 

- de decanen bepalen vervolgens driejaarlijks namens het college van bestuur hoeveel 
bestuursbeurzen de studieorganisaties krijgen. Dit is een kwalitatieve verdeling op basis 
van de in paragraaf 3 beschreven specifieke eisen voor het cluster Studie UU. 

 
Deel C (Studie HU)  
Per september 2008 is de HU gestart met een pilot ter ondersteuning van de studieverengingen. 
De wijze van verdeling van de bestuursbeurzen was als volgt: Studentzaken heeft met hulp van 
een adviescommissie (bestaande uit een student en medewerkers van de HU) de bestuursbeurzen 
verdeeld na toetsing aan de in paragraaf 3 beschreven specifieke eisen voor het cluster Studie 
HU. 
De pilot wordt aan het einde van het collegejaar 2008-2009 geëvalueerd en nader uitgewerkt. 
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3. Kwaliteitscriteria: voorwaarden voor financiële ondersteuning 
 
a. Algemene eisen voor alle organisaties 
Voorwaarde voor het in aanmerking komen voor enige vorm van (financiële) ondersteuning van 
HU/UU, is dat de organisatie: 

1. zich richt op de studentengemeenschap van de HU/UU, en 
2. daadwerkelijk activiteiten ontplooit in het kader van studentenvoorzieningen, en 
3. een ledenaantal heeft van tenminste 80% UU/HU-studenten. 

Deze drie algemene eisen gelden voor alle organisaties.  
Voorts geldt dat alleen verenigingen met minimaal 100 leden in aanmerking komen voor vaste 
bestuursbeurzen en basissubsidies. Uitzondering op deze eis van 100 leden is dat 
studentenorganisaties in de opstartfase en specifieke projecten een incidentele activiteitensubsidie 
en/of bestuursbeurs kunnen ontvangen. 
 
 
b. Wanneer is geen (financiële) ondersteuning mogelijk 
Voor de volgende organisaties en activiteiten is er geen (financiële) ondersteuning mogelijk: 

- Organisaties die gericht zijn op het in stand houden of bevorderen van discriminatie; 
- Organisaties die een commercieel karakter hebben; 
- Organisaties die voldoende financieel gesteund worden door andere instanties waaronder 

het ministerie van OCW; 
- Activiteiten die gericht zijn op het in stand houden of bevorderen van discriminatie; 
- Activiteiten die een commercieel karakter hebben; 
- Vage plannen / algemene verzoeken/ niet uitgewerkte aanvragen / niet onderbouwde 

aanvragen; 
- Willekeurige internationale presentaties/ contacten/ excursies; 
- Landelijke activiteiten zonder Utrechtse inbreng; 
- Borrels en recepties; 
- Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op ontspanning; 
- Activiteiten, anders dan opdrachten, die uitsluitend afhankelijk zijn van financiële steun 

van de HU/UU; 
- Activiteiten voor een kleine besloten groep of die ten goede komen aan een of enkele 

individuen; 
- Activiteiten die niet of slechts beperkt zijn gericht op Utrechtse studenten. 

 
 
c. Specifieke eisen per cluster 
De specifieke eisen die per cluster gelden zijn hieronder weergegeven. De organisatie moet aan 
alle genoemde specifieke criteria voldoen om in aanmerking te komen voor (financiële) 
ondersteuning.  
 
 



14 
 

Deel A: Studentenorganisaties gericht op studenten van de HU en de UU 
 
Cluster 1: Gezelligheidsverenigingen 
- Organiseren van activiteiten op het gebied van: 

o academische persoonlijkheidsvorming zoals lezingen, debatten, congressen; 
o cultuur en sport 
o studieondersteuning, zoals studiegroepen en mentors; 

- Exploitatie van eigen verenigingsgebouw (dat wil zeggen één of meer accommodaties/ 
sociëteit) dat minstens 6 jaar in eigen beheer is, en voorziet in een centrale ontmoetingsplaats 
voor de leden  

- Houden van een kennismakingstijd (KMT) conform het ‘Protocol Introductietijd’. 
of:  
- Optreden als koepelorganisatie die belangen behartigt van (erkende) lidverenigingen binnen 

dit cluster en deze vertegenwoordigt, waarbij de koepelorganisatie voorzieningen biedt / 
activiteiten onderneemt t.b.v. haar lidorganisaties.  

 
Cluster 2: Sport 
- Realiseren van actieve sportbeoefening door studenten in verenigingsverband;  
- Organiseren van trainingen en/of wedstrijden in verenigingsverband.   
- Actief beleid t.o.v. het opleiden en actief inzetten van leden binnen het sporttechnisch kader 

(trainers, scheidsrechters). 
of:  
- Optreden als koepelorganisatie die belangen behartigt van (erkende) lidverenigingen binnen 

dit cluster en deze vertegenwoordigt, waarbij de koepelorganisatie voorzieningen biedt / 
activiteiten onderneemt t.b.v. haar lidorganisaties.  

 
Cluster 3: Cultuur 
- Realiseren van muziek, presentaties (exposities), toneel, dans, of andere culturele uitingen 

door HU/UU-studenten in verenigingsverband; 
- Verzorgen van uitvoeringen of presentaties in verenigingsverband.  
of:  
- Optreden als koepelorganisatie die belangen behartigt van (erkende) lidverenigingen binnen 

dit cluster en deze vertegenwoordigt, waarbij de koepelorganisatie voorzieningen biedt / 
activiteiten onderneemt t.b.v. haar lidorganisaties.  

 
Cluster 4: Overig 
Een van de volgende eisen: 
- Voorbereiden van UU-studenten op de arbeidsmarkt door het organiseren van aanvullende 

activiteiten op de Carrièredag van de UU. 
- Organiseren van activiteiten die HU-studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. 
- Gericht zijn op de internationale oriëntatie van HU/UU-studenten en het realiseren van een 

daarop afgestemd activiteitenprogramma. 
- Gericht zijn op opvang/ontmoeting van allochtone studenten in het Utrechts hoger onderwijs 

en het realiseren van een daarop afgestemd activiteitenprogramma.  
- Verrichten van activiteiten m.b.t. belangenbehartiging op het gebied van algemene 

studentenvoorzieningen voor studenten van de HU/UU. 
- Realiseren van belangstelling van de HU/UU-student voor maatschappelijke vraagstukken.  
- Realiseren van levensbeschouwelijk debat onder HU/UU-studenten door het organiseren van 

activiteiten zoals lezingen, debatten, discussiekringen en congressen. 
- Op verzoek van HU en/of UU realiseren van activiteiten ten behoeve van de gehele HU en/of 

gehele UU. 
- Optreden als koepelorganisatie die belangen behartigt van (erkende) lidverenigingen en deze  

vertegenwoordigt, waarbij de koepelorganisatie voorzieningen biedt / activiteiten onderneemt 
t.b.v. haar lidorganisaties.  

 
 
 
Deel B: Studieverenigingen UU 
Om in aanmerking te komen voor bestuurbeurzen: 



15 
 

- dient de studievereniging minimaal 100 leden te hebben;  
- dient de studievereniging bij te dragen aan een actief studieklimaat. Om dit te bepalen wordt 

gekeken naar:  
o symposia, congressen, excursie/studiereis; 
o diensten voor leden zoals boekenverkoop; 
o meewerken aan onderwijsevaluatie, onderwijsbeleid en/of studiebegeleiding;  
o meewerken aan facultaire introductie, arbeidsmarktoriëntatie-activiteiten en andere 

facultaire activiteiten.   
Of: Optreden als koepelorganisatie die belangen behartigt van (erkende) lidverenigingen binnen 
dit cluster en deze  vertegenwoordigt, waarbij de koepelorganisatie voorzieningen biedt / 
activiteiten onderneemt t.b.v. haar lidorganisaties.  
 
 
Deel C: Studieverenigingen HU 
Om in aanmerking te komen voor bestuurbeurzen: 

- dient de verhouding tussen de leden van de studievereniging en de potentiële leden 
(d.w.z. alle studenten van de opleiding) minimaal 30% te zijn; 

- moet de studievereniging vijf studie-inhoudelijke activiteiten op jaarbasis organiseren; 
- moet de studievereniging aansluiten bij de studie(s) en samenwerken met de studie(s), en 

minimaal twee keer per jaar overleggen met het management over o.a. deze aansluiting;  
- moet de studievereniging opereren binnen het beleid van de HU, zich houden aan de 

regelingen van de HU en moet zij met tenminste een van haar activiteiten bijdragen aan 
het jaarplan of het meerjaren plan (koers 2012) van de HU; 

- moet de studievereniging tenminste 1 jaar bestaan en moet de gerechtvaardigde 
verwachting bestaan dat zij nog zeker een jaar zal bestaan.  

Of: Optreden als koepelorganisatie die belangen behartigt van (erkende) lidverenigingen binnen 
dit cluster en deze  vertegenwoordigt, waarbij de koepelorganisatie voorzieningen biedt / 
activiteiten onderneemt t.b.v. haar lidorganisaties.  
 
 
4. Medezeggenschap 
 
De HU en UU vinden het belangrijk dat er voor studenten die actief zijn in het kader van de 
medezeggenschap of actief betrokken zijn bij het bestuur van de HU/UU, financiële 
ondersteuningsregelingen worden getroffen op basis van criteria die voor de gehele instelling 
gelden.    
 
Deel D: Medezeggenschap UU 
Student-leden van bepaalde universitaire bestuurs- of medezeggenschapsorganen van de UU 
kunnen in aanmerking komen voor financiële steun. In de Regeling bestuursbeurzen voor 
studentleden in universitaire bestuursorganen is vastgelegd op hoeveel steun in de vorm van een 
bestuursbeurs deze studenten kunnen rekenen. De hoogte van de bestuursbeurs is afhankelijk 
van de gemiddelde tijdsinvestering per week. Deze wordt gekoppeld aan een gedeelte van de 
maximale studiefinanciering. 
Het college van bestuur verstrekt een bestuursbeurs aan de studentleden van de 
Universiteitsraad. De decaan van de faculteit verstrekt een bestuursbeurs aan bepaalde functies 
binnen facultaire bestuurs- en medezeggenschapsorganen. Voor die functies stelt de decaan vast 
hoe groot de gemiddelde tijdsinvestering per week is.  
 
Deel E: Medezeggenschap HU 
Er wordt een regeling opgesteld voor financiële ondersteuning voor de medezeggenschap en de 
bijbehorende verenigingen (hierbij valt te denken aan MUST en USVBO). Deze wordt apart 
aangeboden aan het CvB en na instemming toegevoegd aan deze stukken. 
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Toelichting Beleidskader 2009 
 
De HU en UU geven sinds 2004 gezamenlijk financiële ondersteuning aan studentenorganisaties in 
de vorm van bestuursbeurzen, subsidies, en in natura voorzieningen. Voor de uitvoering is er 1 
loket. De formele regels liggen vast in diverse regelingen: 

- Beleidskader Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties  
- Regeling bestuursbeurzen HU/UU 
- Subsidieregeling HU/UU. 

De colleges van bestuur HU en UU beslissen op basis van de criteria die opgenomen zijn in het 
beleidskader en de regelingen welke organisaties in aanmerking komen voor bestuursbeurzen en 
subsidie. Voor de studentenorganisaties die gericht zijn op studenten van de UU/HU wordt de 
verdeling van de beschikbare middelen door de directeur O&O UU en de directeur Servicebureau 
HU gezamenlijk voorbereid. De verdeling van bestuursbeurzen binnen het cluster Studie UU en HU 
(die alleen geldt voor UU respectievelijk HU-organisaties en studenten) vindt afzonderlijk plaats.  
 
Het college van bestuur UU bepaalt de kwantitatieve verdeling van het budget voor de 
bestuursbeurzen voor het cluster Studie UU tussen de verschillende faculteiten. Vervolgens beslist 
de decaan namens het college van bestuur UU over de verdeling van de bestuursmaanden over de 
organisaties binnen de faculteit. Onder het vorige Beleidskader adviseerde de decaan het college 
van bestuur reeds over de verdeling. Thans beslist hij namens het college van bestuur in 
mandaat. 
  
Voor de bepaling of een organisatie in aanmerking komt voor bestuursbeurzen, gaat de decaan na 
of de organisatie voldoet aan alle genoemde specifieke criteria, zoals genoemd in het 
Beleidskader.  De decaan stelt vast in welke mate de verschillende studieverenigingen aan deze 
criteria voldoen. Op grond hiervan stelt de decaan het aantal bestuursmaanden per organisatie 
vast. Daarbij stelt de decaan geen nieuwe of andere criteria op, maar operationaliseert en 
interpreteert hij de criteria van het Beleidskader. In dit beoordelingsproces spelen de volgende 
aspecten een rol: 

- aantal leden van een studievereniging 
- aantal en omvang van de georganiseerde activiteiten (symposia, congressen, 

excursie/studiereis, diensten voor leden zoals boekenverkoop) 
- inschatting van de gemiddelde tijdsinvestering voor het meewerken aan 

onderwijsevaluatie, onderwijsbeleid en/of studiebegeleiding, meewerken aan facultaire 
introductie, arbeidsmarktoriëntatie-activiteiten en andere facultaire activiteiten. 

O&O verzorgt de uitbetaling van de beurzen aan de studentbestuurders van de organisaties. 



17 
 

Notulen SPS 20 april 2012 
Bestuursbeurzen en basissubsidies 2010-2013 (10/037)  
De commissie dankt het college voor de sterk uitgebreide nota ten opzichte van de vorige  
toetsing van de verdeling van bestuursmaanden en basissubsidies. De nota wordt aan de  
hand van een aantal punten besproken:  
- De commissie stelt dat nu de Studenten Advies Commissie (SAC) is afgeschaft er geen 

commissie meer is die een onafhankelijk advies uitbrengt over het verdelingsvoorstel. Het 
college licht toe dat vorig jaar gevraagd is of de koepelorganisaties (Sportraad, OOFU en FUG) 
zouden willen adviseren in de driejaarlijkse toetsing, maar dat wilden ze niet. De SAC is 
afgeschaft omdat het veel geld en vooral veel begeleiding van HU en UU kostte. De middelen 
die nu worden uitgespaard komen ten goede aan de beurzen.   

- De commissie hecht aan transparantie en zou daarom bij de volgende toetsing graag een 
gedetailleerder inzicht krijgen in de verdeling van de beurzen. Het college stelt dat de huidige 
informatie een goed midden lijkt te zijn tussen transparantie en een tabellenboek en dat 
verdergaande transparantie daarom vooralsnog onnodig lijkt.  

- De commissie meldt dat er verenigingen zijn met een hybride karakter waarvoor een vaste 
vragenlijst per verenigingscluster minder geschikt is. Standaardisering van de vragenlijsten 
zou leiden tot een nauwkeuriger beoordeling van ook deze verenigingen. Het college vindt dit 
een goed punt onder voorwaarde dat de HU zich hier ook in kan vinden. Terugkoppeling 
hierover zal nog voor de vergadering van raad en college op 10 mei a.s. plaatsvinden.  

- De commissie vraagt naar de mogelijkheid van restitutie van collegegeld wanneer een student 
met een bestuursbeurs voor 12 maanden dat jaar niet studeert. Het college geeft aan dat 
bestuursbeurzen bestemd zijn voor studenten en dat het nadrukkelijk een kenmerk van 
studenten is dat deze dienen te zijn ingeschreven bij een universiteit. Om ingeschreven te zijn 
dient collegelid betaald te worden. Restitutie is dan ook niet wenselijk.   
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