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Geach t College,
Hierbij doet de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Am sterdam (CSR) u een ongevraagd advies
toekomen betreffende een reglement voor de ondersteuning van studieverenigingen aan de Universiteit van
Amsterdam.
De Centrale Studentenraad is van mening dat studieverenigingen van belang zijn voor het academisch klimaat
en de binding van studenten met de universiteit. De studieverenigingen bevorderen het onderlinge contact
tussen studenten, vergroten de betrokkenheid van studenten bij de verschillende studieafdelingen en zorgen
voor verbreding en verdieping van de studie voor de studenten. Zij vormen als het ware de brug tussen het
instituut Universiteit en de studenten. Het Rapport Studiesucces onderschrijft het belang van deze sociale
integratie: "Studenten die goed zijn gei:ntegreerd in hun studieomgeving hebben meer studiesucces. Sociale
integratie gaat daarbij waarschijnlijk vooraf aan academische integra tie."!
Vanwege de bovengenoemde functie van studieverenigingen, adviseert de CSR het College om de volgende
regeling op te nemen voor de ondersteuning van studieverenigingen:
1. De UvA kan tot ondersteuning van studieverenigingen over gaan, indien deze organisaties voor een
belangrijk deel uit studenten van de UvA bestaan en de activiteiten van deze organisaties voor een belangrijk
deel gericht zijn op studenten van de UvA.

2. Onder studieverenigingen wordt verstaan verenigingen die gericht zijn op aile studenten van een bepaalde
opleiding of cluster van sterk verwante opleidingen.

Voorbeelden: JFA S, MFA S, VSPA, SEFA , etc.
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3. Studieverenigingen worden uitsluitend ondersteund, indien zij openstaan en gericht zijn op aile studenten
van een (cluster van) opleiding(en) en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Studieverenigingen die georganiseerd zijn op basis van een etnische achtergrond, religie of enig andere niet
door de opleiding gegenereerde achtergrond worden niet erkend.
4. Ondersteuning van studieverenigingen door de UvA vindt plaats door middel van:
•

1

Het verlenen van faciliteiten (oa. ruimtes voor kantoorfuncties, p.r. faciliteiten, vergaderingen en
andere bijeenkomsten; beschikbaarheid over telefoon, computers, printer).

Rapport Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam (2009), pag. 27.
Gezien de overkoepelende functie van ASV A als onder anderen belangenbehartiger, ondersteunend orgaan voor en
het verbinden van studieverenigingen, wordt hij hier ook onder geschaard.
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•

Het verlenen van fmanciele ondersteuning (structured en/ of projectbasis).3
De ondersteuning volgens punt 1 en 2 vindt plaats in goed overleg met de studievereniging in kwestie.

5. Mocht deze (structurele) ondersteuning op enige wijze veranderen en/ of wegvallen, bv als gevolg van
verhuizing of minder subsidie, client de instelling de studievereniging(en) in kwestie een half jaar van te voren
op de hoogte te stellen.
De decaan van de faculteit waar de opleiding(en) onder vallen waar de studievereniging zich op richt is
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van deze ondersteuning. Ten behoeve van de ondersteuning door
middel van bestuursbeurzen kan een beroep gedaan worden volgens de bij het profileringsfonds behorende
regels. Voor het overige kunnen studieverenigingen terecht bij hun Onderwijsinstituut.

In afwachting van uw schriftelijke reactie.

H
CI-Lucie Gooskens
Voorzitter CSR 12113
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Naast bovenstaande voorzieningen kunnen studentenorganisaties voor een kleine bijdrage bij projecten een beroep
doen op het fonds dat beheerd wordt door de Stichting Toekenningen.

