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Groninger Universiteitsfonds
Het Groninger Universiteitsfonds is een divers fonds dat initiatieven vanuit individuele
studenten én verenigingen ondersteunt. Volgens de omschrijving op de website van onze
universiteit staat namelijk het volgende: De Stichting Groninger Universiteitsfonds werd opgericht
op 4 maart 1893 door de hoogleraren van de Groninger Universiteit. De Stichting Groninger
Universiteitsfonds stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Als middelen om dit doel te bereiken komen o.a. in aanmerking:
o

het subsidiëren van studiereizen in het buitenland door gevorderde studenten;

o

het subsidiëren van excursies door studenten die in het kader van de studie van belang
zijn maar niet verplicht;

o

het subsidiëren van wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door
studenten in verenigingsverband;

o

het verlenen van subsidie bij de organisatie van internationale wetenschappelijke
congressen, symposia en workshops in Groningen door eenheden van de RUG;

o

financiële steun bij voordrachten van buitenlandse geleerden aan de RUG;

o

het verlenen van boekenbeurzen (op beperkte schaal);

o

het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de RUG.

Over het algemeen komen niet voor subsidie in aanmerking: de kosten van wetenschappelijk
onderzoek, het uitgeven van een proefschrift en de kosten van buitenlandse reizen of
congresbezoek van stafleden in vaste of tijdelijke dienst.
Lijst Calimero begrijpt ook dat het GUF niet alle activiteiten kan ondersteunen en dat daarom
aan het verstrekken van fondsen regels worden verbonden. Dat deze regels echter dubbelzinnig
zijn, vinden wij dan ook ronduit vreemd en daarom willen wij hier graag opheldering over.
De Groninger Levenswetenschappenvereniging Idun organiseert sinds enkele jaren een jaarlijkse
studiereis, waarbij meerdere bedrijven binnen Europa worden bezocht waar casussen worden
gepresenteerd in steeds een specifieke studierichting (bijvoorbeeld het ene jaar medischbiologisch georiënteerd, het andere ecologisch). Voorafgaand aan de studiereis wordt een vak
van 5 ECTS gevolgd dat inhoudelijk ingaat op het beantwoorden van de casussen aangeboden
door de buitenlandse bedrijven en de presentatie van de casussen aldaar. Professionele
begeleiding en de colleges van het vak worden gegeven door de adjunct-directeur van
Levenswetenschappen Maarten Linskens en hoogleraar Neuro-endocrinologie Anton Scheurink.
Aangezien biologie niet de meest populaire studie is om sponsoren mee te trekken is het elk jaar
weer lastig om de studiereis te financieren. Dit is zeker zo sinds de financiële crisis de kleine
bedrijven die vaak sponsorden heeft getroffen en ook garantiesubsidies wegvallen. Lijst Calimero
kan zich voorstellen dat meer studieverenigingen met dezelfde problemen kampen, bijvoorbeeld

binnen de faculteit der Letteren. Het Groninger Universiteitsfonds lijkt dan een mooie manier om
wat extra geld te generen voor een activiteit zoals hierboven geschetst. Helaas kreeg de
organiserende commissie een afwijzing binnen die als volgt geformuleerd was:
Het Groninger Universiteitsfonds heeft diverse activiteiten de afgelopen jaren telkens van harte
kunnen steunen met een financiële bijdrage. Als gevolg van de ongunstige koersontwikkelingen van
de afgelopen twee jaren blijft het voor 2010 voor subsidies beschikbare budget sterk achter bij dat
van de afgelopen jaren. Als gevolg daarvan heeft het GUF-bestuur besloten de tot nu toe
gehanteerde subsidieregels met ingang van 1 februari 2010 voor onbepaalde tijd als volgt aan te
passen:
o

De 300 euro-beurs voor buitenlandse stages voor de Master-fase wordt toegekend aan
studenten met een voltooide bachelor opleiding.

o

De 300 euro-beurs voor buitenlandse stages voor de Bachelor-fase wordt een
kwaliteitscriterium ingevoerd: een gemiddeld 7 of hoger wordt vereist.

o

Er worden geen subsidies meer verleend voor congresbezoek en voor de organisatie van
congressen.

o

Subsidies voor studiereizen van studenten in groepsverband worden uitsluitend
toegekend indien georganiseerd door een Faculteitsvereniging en onder begeleiding
van één of meer stafleden. Het maximum wordt verlaagd van 1500 euro tot 1000
euro.

o

Sport- en culturele activiteiten van studenten worden niet meer gesubsidieerd.

Tot onze spijt delen wij u mede dat wij niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij hopen dat dit uw
plannen niet al te veel verstoort.
De dikgedrukte zin is de zin waar het ons in deze rondvraag om gaat: “Subsidies voor
studiereizen van studenten in groepsverband worden uitsluitend toegekend indien
georganiseerd door een Faculteitsvereniging en onder begeleiding van één of meer stafleden. Het
maximum wordt verlaagd van 1500 euro tot 1000 euro. “
Wij gaan er vanuit dat de aanvraag is afgewezen omdat GLV Idun volgens het GUF geen
faculteitsvereniging is. Echter, naar ons weten zijn er maar twee faculteitsverenigingen aan onze
universiteit, de Jurdische Faculteits Vereniging (JFV) en de Economische en Bedrijfskundige
Faculteitsvereniging (EBF). Juist deze grote studieverenigingen in sectoren waar makkelijk geld
wordt vrijgemaakt vanuit bedrijven zullen niet veel moeite hebben met het vinden van
sponsoren, maar juist kleinere verenigingen hebben het moeilijk. Deze kleine verenigingen
dragen vaak de naam studievereniging in hun naam, omdat zij dat theoretisch gezien ook zijn.
Lijst Calimero denkt echter dat er sprake is van een misverstand, en dat hier de term
faculteitsvereniging nauwer wordt toegepast dan bij opstelling van de regels werd bedoeld.
Wat Lijst Calimero graag van het College zou willen weten is:
o

Is het College ook van mening dat hier sprake is van een verwarring en dat het woord
faculteitsvereniging ook het woord studievereniging impliceert?

o

Mocht het College de mening van Lijst Calimero delen, is het College het dan eens met
Lijst Calimero dat het verzoek om ondersteuning door GLV Idun vanuit het GUF
onterecht is afgewezen?

o

Mocht het College de mening van Lijst Calimero niet delen, dan zou Lijst Calimero graag
weten waarom er een verdeling wordt gemaakt tussen faculteits- en studieverenigingen?

