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Kern van de inhoud 

In het “Beleidskader financiële ondersteuning studentenorganisaties 2009” staan de 
criteria op grond waarvan de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) 

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.  
 
Ten eerst vindt fractie VUUR dat de huidige cijfers niet het diverse aanbod in 
studentenorganisaties onderstrepen. Teveel studentbesturen worden niet, nauwelijks of 

aanzienlijk te weinig financieel ondersteund voor hun bestuurswerk voor UU studenten. 
Anderzijds is de afgelopen jaren, mede door het afschaffen van de basisbeurs en de 

invoering van collegegeldvrij besturen, juist het parttime besturen duurder geworden voor 
de student. Wij zien de parttime bestuurders als de meest gedupeerde groep onder deze 

nieuwe regelingen en daarom is deze nota vooral voor hen van belang. Het moet juist 
aantrekkelijk zijn om een bestuursfunctie te vervullen náást je studie: een student blijft zo 

betrokken bij zijn of haar opleiding en ontplooit zich actief daarbuiten.  
 

Verzoek aan het College 

Om rechtmatige waardering van alle studentbestuurders te realiseren stelt Fractie VUUR 

een drietal opties voor: 
 

Optie 1: Een substantiële verhoging van het profileringsfonds voor de op dit moment 
financieel ondergewaardeerde studentenorganisaties voor de jaren 2020 tot 2023; 
Optie 2: Concrete afspraken over een kritische herziening van de huidige verdeling van het 
profileringsfonds met daarin transparantie en waardering van de diversiteit aan 

studentenorganisaties als hoofddoel, in samenwerking met de Universiteitsraad en de 
koepelorganisaties; 
Optie 3: Concrete afspraken over versoepelde financiële regelingen voor parttime 

bestuurders voor de jaren 2020-2023  

 

Fractie VUUR bespreekt deze opties graag met het College van Bestuur 

 

In de bijlagen vindt u voorbeelden van een bestuursjaar bij een studentenorganisatie: meer dan 50 besturen 

hebben fractie VUUR steun betuigd door hun beleidsplan of jaarverslag in te sturen of door een “steunbetuiging” 

te ondertekenen (ook te vinden in de bijlagen). Zij zullen op maandag 23 april 2018 aanwezig zijn om fractie 

VUUR te steunen. 
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Blad 1 

 

Het gaat goed met de Universiteit Utrecht. Financieel staan we er goed voor; ondanks 

dat we geen groeiambities hebben, kiezen toch ieder jaar meer studenten voor Utrecht 
en hebben we ruimte voor extra investeringen. Het Utrechtse onderwijsmodel wordt 

geprezen in andere steden en we zijn pionier op vele vlakken, waar wij allen trots op 

mogen zijn. 
  
Wij zijn trots op de Universiteit Utrecht omdat we een duurzame universiteit zijn, die 

investeert in strategische samenwerkingsverbanden. We zijn een universiteit die zich 
focust op inclusie en diversiteit, waar we hopelijk dit jaar meevaren met de Utrechtse 

Canal Pride. Utrechtse studenten komen niet alleen voor de opleiding, maar ook voor de 
goede docenten, het internationale karakter, arbeidsmarktoriëntatie en nog veel meer. 
  
 

Belang van diversiteit aan studentenorganisaties 
De Universiteit Utrecht geeft van alle universiteiten in Nederland het meeste geld uit aan 
studentenorganisaties en draagt daarmee het verenigingsleven een warm hart toe. Dit is 

heel mooi, want de verenigingen zijn essentieel voor het bestaan en floreren van de 
universiteit. Utrecht wordt door studenten deels gekozen voor de universiteit, deels voor 

de stad, maar ook vaak voor het bloeiende verenigingsleven. De diversiteit aan 
verenigingen, de mogelijkheid voor een (aankomend) student om te kiezen voor precies 

de vereniging die hij of zij aantrekkelijk vindt, dát is wat Utrecht -volgens ons en de 
31.000 studenten- maakt tot de fantastische studentenstad die het is. 
  
Academische vorming is niet slechts te verkrijgen door actief deel te nemen aan het 

onderwijs: studeren in Utrecht betekent je ontplooien als mens op meerdere manieren. 
Participatie in extracurriculaire activiteiten heeft het College van Bestuur (hierna: het 

College) altijd omschreven als essentieel tijdens een studententijd. Het College heeft in 
verleden altijd betrokkenheid getoond bij de studentenorganisaties, door bijvoorbeeld 

het organiseren van meerdere activiteiten voor studentbestuurders, het betrekken van 
bepaalde studentenorganisaties bij evenementen, maar ook door studentbestuurders 

mee te laten lopen in het cortège bij de opening van het academisch jaar. 
Studentbestuurders nemen deze initiatieven zeer serieus en zijn vereerd om zo een 

band te hebben met hun College. 
  
Er is een belangrijke groep aan wie een groot deel van het Utrechtse verenigingsleven te 
danken is: de studentbestuurders. Samen kiezen zij ervoor om zich in te zetten voor 

hun actieve leden, ondanks dat het hen veel tijd, geld en studievertraging kost. Utrecht 
telt ongeveer 150 (in 2016 158 erkende) studentenorganisaties. De meeste 

verenigingen ontvangen bepaalde compensatie voor hun bestuurders, de zogeheten 
“bestuursbeurzen”. Dat deze pot bestaat is fantastisch, maar onderzoek van fractie 

VUUR van de Universiteitsraad laat zien dat dat geld op een scheve manier verdeeld is. 
Het is onrechtvaardig dat studie-, sport-, cultuur- en overige (zoals 

levensbeschouwelijke en internationaal georiënteerde) verenigingen in Utrecht veel 

minder financiering van de universiteit krijgen dan gezelligheidsverenigingen. Alle 
verenigingen zijn immers belangrijk voor de stad en universiteit. Het is voor de 31.000 

studenten essentieel dat hun vereniging blijft bestaan, onder bewind van goede 
studentbestuurders. Bijna iedere student van Utrecht is op een of andere manier 

betrokken bij een organisatie: van voetbalvereniging tot honoursgroep tot 
muziekgezelschap. Al deze studenten hebben recht op een fijne gemeenschap waarin 

iedere student een netwerk voor het leven vindt. Dit moet de UU mogelijk maken voor 
haar studenten. 
  
Het is daarom hoog tijd dat de universiteit álle verenigingen gaat waarderen en dat ook 

laat zien in hun financiering. Fractie VUUR pleit daarom voor een forse herziening van de 
nieuwe verdeling in 2018, waarbij alle studentenorganisaties gewaardeerd worden voor 

het werk dat ze doen. De fractie wil (financiële) erkenning van de diversiteit aan 
activiteiten en pluriforme organisaties. 
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Financiële problematiek 
Het College is altijd van mening geweest dat onderwijs op de eerste plaats staat bij een 
student. Tegenwoordig ligt er een sterke focus op een nominaal studieklimaat. Daarom 

is fractie VUUR van mening dat dit voorstel perfect aansluit bij het standpunt van het 

College. Afgelopen jaren is, mede door het afschaffen van de basisbeurs en de invoering 
van collegegeldvrij besturen, juist het parttime besturen duurder geworden voor de 

student. Wij zien de parttime bestuurders als de meest gedupeerde groep onder deze 
nieuwe regelingen en daarom is deze nota vooral voor hen van belang. Het moet juist 

aantrekkelijk zijn om een bestuursfunctie te vervullen náást je studie: een student blijft 
zo betrokken bij zijn of haar opleiding en ontplooit zich actief daarbuiten. Het is dus 

evident dat parttime besturen minder aantrekkelijk is geworden door bovengenoemde 
ontwikkelingen. Het laatste dat fractie VUUR wil is dat de Utrechtse student lijdt onder 

dit probleem. 
  
Tijdens onze inventarisatie hebben wij veel studentbestuurders gesproken die niet of 
nauwelijks financiële compensatie ontvingen voor hun functie. In deze gesprekken 

hebben wij vaak gevraagd of ze dit erg vonden en of ze een bestuursfunctie zouden 
afwijzen om financiële redenen. Bijna altijd antwoordden zij dat ze dit wel jammer 

vonden, maar graag hun tijd en moeite staken in hun vereniging. De bestuurders zelf 
zeiden natuurlijk dat ze hun functie niet zouden afwijzen om financiële redenen, maar 

vaak kenden zij wel studenten die dit hadden gedaan. Fractie VUUR vindt dit erg 
kwalijk: iedere student -met iedere financiële achtergrond- zou de kans moeten hebben 

om een bestuur of commissie te doen. Het is kwalijk dat er nu ongewild selectie 

plaatsvindt binnen deze organisaties, gebaseerd op de financiële middelen van 
studenten in plaats van bekwaamheid voor de functie. 
  

 
Huidige situatie 
In het “Beleidskader financiële ondersteuning studentenorganisaties 2009” staan de 
criteria op grond waarvan de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) 

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 en 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”, “Toelichting Studentenorganisaties 2016-2019” 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. 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: 
- Gezelligheid (671 maanden/€285.175) à 8 organisaties 
- Sport (389 maanden/€165.325) à 20 organisaties (met reeds 10 erkende organisaties 

zonder financiering) 
- Cultuur (74 maanden/€31.450) à 2 organisaties (met reeds 7 erkende organisaties 
zonder financiering) 
- Overig (Levensbeschouwelijk, arbeidsmarkt, internationaal, multicultureel, politiek, 
landelijke organisaties, instellingsorganisaties, koepelorganisaties, etc.) (595/€ 

252.875) à 28 organisaties (met reeds 7 erkende organisaties zonder financiering) 
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Deel B꞉ Studie UU: Studieverenigingen UU (1.164 maanden/€494.700) à 56 organisaties 
Deel C꞉ Studie HU: Studieverenigingen HU (153 maanden/€65.025) à 22 organisaties 
  
Voorts zijn er nog de medezeggenschapsvergoedingen: 
Deel D꞉ Medezeggenschap UU 
Deel E: Medezeggenschap HU (incl. MUST en USVBO) 
  
De UU geeft in totaal €1.058.400 jaarlijks uit aan bestuursbeurzen, €78.337 aan 

basissubsidies en €19.550 aan incidentele beurzen. Het College van Bestuur bepaalt 
formeel gezien de indeling van de clusters en de budgetten. In praktijk wordt dit 

grotendeels gedaan door student-decaan Nina Keulers, ondersteund door Marieke de 
Bakker. Het doel van de indeling in clusters en verdeling van de budgetten is de 

instandhouding van een diversiteit aan activiteiten en pluriforme organisaties. Een 
divers aanbod is dus essentieel in de toekenning van deze bestuursbeurzen: iets wat 

volgens fractie VUUR in de huidige cijfers niet genoeg erkend wordt. 
  
Wij schetsen graag het probleem. Bijvoorbeeld: een bestuurslid van de sociaal 
ondernemende organisatie Enactus ontvangt jaarlijks €1.275 met drie ondernemingen, 

een denktank, een academy en een marketingcommissie. Vergoedingen van deze 
besturen dekken vaak niet eens de onkosten van een bestuurslid en is volgens ons niet 

een blijk van waardering voor de inzet van deze studenten. 
  
Een bestuurslid van de vereniging USLAS Atlas, studievereniging van Liberal Arts & 

Sciences, ontvangt jaarlijks nog geen €1.000 per bestuurslid (13 maanden per jaar voor 
het hele bestuur). Dit bestuur houdt een vereniging van bijna 700 leden dagelijks 

draaiende. Gemiddeld heeft deze vereniging drie activiteiten per week, verschillend van 

een musical tot een wekelijkse borrel tot een symposium. Dit bedrag is niet eens 
dekkend voor een half jaar aan studievertraging, laat staan dat deze bestuurder zich 

gewaardeerd voelt voor het werk wat hij of zij verricht voor de universiteit. 
  
Om de onevenredigheid te illustreren, vergelijken we bovenstaande voorbeelden met de 

minstbedeelde vereniging van het cluster “gezelligheid”: UMTC. Deze bestuurders 
hebben een ledenbestand van ongeveer 350 leden en ontvangen 53 bestuursmaanden 

per jaar. Hiermee staan zij onderaan het cluster “gezelligheid”, StuRa Amersfoort niet 
meegerekend. Fractie VUUR vindt het niet helder waarom de UMTC-bestuurders 40 

beursmaanden meer ontvangen dan een bestuur zoals het Atlas-bestuur, dat een 

vereniging met twee keer zoveel actieve leden draaiende houdt. 
  

 
Het voorstel 
Om rechtmatige waardering van alle studentbestuurders te realiseren stelt Fractie VUUR 

een drietal opties voor: 
Optie 1: Een substantiële verhoging van het profileringsfonds voor de op dit moment 

financieel ondergewaardeerde studentenorganisaties voor de jaren 2020 tot 2023; 
Optie 2: Concrete afspraken over een kritische herziening van de huidige verdeling van 

het profileringsfonds met daarin transparantie en waardering van de diversiteit aan 
studentenorganisaties als hoofddoel, in samenwerking met de Universiteitsraad en de 

koepelorganisaties; 
Optie 3: Concrete afspraken over versoepelde financiële regelingen voor parttime 
bestuurders voor de jaren 2020-2023.  
  
Graag behandelt Fractie VUUR dit advies in de aprilcyclus 2018 en nodigen wij alle 
studentbestuurders uit om aanwezig te zijn bij de vergadering. Hopelijk ziet het College 

niet alleen het belang in van dit advies, maar vooral het belang van alle Utrechtse 
studenten die zichzelf willen ontwikkelen tijdens hun studie. Zij maken de studententijd 

van vele studenten nog mooier en zo zien wij graag een samenwerking tussen de UU en 
haar organisaties. 


