Bijlage 1 Bestuursbeurzen studentenorganisaties
Artikel 1 Begripsbepalingen
1
De in deze bijlage voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in het
Reglement profileringsfonds, tenzij in deze bijlage anders is bepaald.
2
In deze bijlage wordt onder een bestuursbeurs verstaan de financiële ondersteuning uit het
Profileringsfonds betreffende een bestuursfunctie bij een door de hogeschool erkende
studentenorganisatie, als bedoeld in artikel 4.1 onder a van het Reglement profileringsfonds.
Artikel 2 Voorwaarden erkenning studentenorganisatie
Voor een bestuursbeurs komen uitsluitend bestuursfuncties in aanmerking van een door de
hogeschool erkende studentenorganisatie. Een studentenorganisatie komt voor erkenning in
aanmerking als:
a
de studentenorganisatie rechtspersoonlijkheid heeft;
b
de studentenorganisatie enige omvang heeft en in geval van een vereniging ten minste 25
leden heeft;
c
de studentenorganisatie zich blijkens de statuten richt op een of meer opleidingen van de
hogeschool of op de studentengemeenschap van de hogeschool in ruimere zin;
d
de doelstellingen, de lidmaatschapseisen en de feitelijke werkzaamheden van de
studentenorganisatie niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften en de grondslag van de
hogeschool.
Artikel 3 Aanvraag erkenning studentenorganisatie
1
Een studentenorganisatie die erkend wil worden voor een studiejaar dient in de maand april
voorafgaand aan dat studiejaar een aanvraag tot erkenning in bij het College van Bestuur.
Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van de aanspraak op erkenning voor dat
studiejaar.
2
De aanvraag tot erkenning bevat de volgende bijlagen:
a
de statuten van de studentenorganisatie;
b
een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit de
inschrijving van de studentenorganisatie als rechtspersoon en de bestuursfuncties blijken;
c
een recente kopie van de ledenlijst van de studentenorganisatie.
3
Indien de aanvraag onvolledig is, stelt het College van Bestuur de betreffende
studentenorganisatie in de gelegenheid het verzuim binnen een maand te herstellen. Indien het
verzuim niet binnen deze termijn is hersteld, wordt de aanvraag tot erkenning afgewezen.
Artikel 4 Besluit erkenning studentenorganisatie
1
Het College van Bestuur neemt een besluit betreffende de aanvraag tot erkenning van een
studentenorganisatie.
2
Het College van Bestuur vraagt, voordat hij een besluit neemt, de commissie advies uit te
brengen over de aanvraag tot erkenning. De commissie brengt het advies uit binnen een maand
na ontvangst van het verzoek daartoe.
3
De erkenning van een studentenorganisatie vindt plaats voor het studiejaar waarvoor erkenning
is aangevraagd.
4
Het College van Bestuur deelt uiterlijk op 1 juli voorafgaand aan het studiejaar waarop de
aanvraag betrekking heeft het besluit betreffende de aanvraag tot erkenning schriftelijk mee aan
de studentenorganisatie en publiceert de erkende studentenorganisatie op haar website.
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Het College van Bestuur kan het besluit tot erkenning gedurende een studiejaar intrekken als
een studentenorganisatie niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5 Aantal bestuursbeursmaanden
1
Het College van Bestuur stelt per studiejaar voor de erkende studentenorganisaties het aantal
bestuursbeursmaanden beschikbaar als in onderstaande tabel bepaald:
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Aantal leden studentenorganisatie

Aantal bestuursbeursmaanden

25-50 leden
51-150 leden
151 of meer leden

12 maanden
18 maanden
30 maanden

Het College van Bestuur stelt betreffende een studentenorganisatie, niet zijnde een vereniging,
bij het besluit tot erkenning het aantal bestuursbeursmaanden vast dat aan deze
studentenorganisatie ter beschikking worden gesteld, op grond van de omvang van de
studentenorganisatie en met inachtneming van lid 1 van dit artikel.
Een erkende studentenorganisatie stelt de verdeling van het aantal bestuurbeursmaanden als
bedoeld in lid 2 van dit artikel over de bestuursleden vast.

Artikel 6 Aanvraag bestuursbeurs
1
Een bestuurslid van een erkende studentenorganisatie dient ter verkrijging van een bestuursbeurs
een aanvraag in bij de commissie uiterlijk voor het einde van het studiejaar waarop de aanvraag
betrekking heeft. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van de aanspraak op een
bestuursbeurs. De aanvraag bevat het besluit als bedoeld in artikel 5 lid 3.
2
Op de aanvraag is het Reglement profileringsfonds van toepassing.
3
De commissie is bij het besluit op een aanvraag van een bestuurslid gebonden aan het besluit als
bedoeld in artikel 5 lid 3.
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