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E. VOORZIENING AANVULLENDE ONDERSTEUNING 
 

Artikel 1. Procedure  
1.  Een lid van de medezeggenschapsraad op centraal niveau (USR) of een lid van het bestuur van 

een studentenorganisatie die voltijds of vrijwel voltijds activiteiten ontplooit, kan eenmalig en 
voor een periode van maximaal één studiejaar in aanmerking komen voor een voorziening voor 
aanvullende ondersteuning, mits is voldaan aan de voorwaarden die het College van Bestuur 
daartoe heeft vastgesteld. 

2.  Het lid van de USR of het bestuurslid van een studentenorganisatie dient ingeschreven te staan 
aan de VU als voltijds student en aan de VU collegegeld betaald te hebben.  

3.  De twee leden van het dagelijks bestuur USR en maximaal drie commissiecoördinatoren 
komen in aanmerking voor aanvullende ondersteuning. 

4. Maximaal acht bestuursleden van een studentenorganisatie komen in aanmerking voor de 
aanvullende ondersteuning, indien: 

- de studentenorganisatie meer dan 1000 VU-leden telt, en 
- de studentenorganisatie per bestuurslid tenminste 200 VU-leden leden telt. 

VU-leden zijn alleen die student-leden die aan de VU staan ingeschreven per 1 januari van het 
studiejaar, waarin besloten wordt of de bestuursleden van de organisatie in aanmerking 
komen voor de Voorziening aanvullende ondersteuning. 

5.  Het College van Bestuur stelt ten minste iedere drie jaar vast: 
- welke besturen en hoeveel bestuursleden van een studentenorganisatie op basis van 

de criteria in deze regeling in aanmerking komen voor de aanvullende ondersteuning. 
- de hoogte van de vergoeding. 

6. De hoogte van de voorziening is opgenomen in het overzicht toekenningen. 
7.  Studieverenigingen van enige omvang maar met net geen 1000 VU-leden kunnen ook een 

aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de regeling. Zij dienen in dat geval aan te 
tonen dat zij voltijds besturen. De aanvraag dient te worden ondersteund door het 
betreffende faculteitsbestuur. 

8. Als een lid van de medezeggenschapsraad op centraal niveau (USR) of een lid van het bestuur van 
een studentenorganisatie gedurende het studiejaar zijn inschrijving beëindigt, dan wel zijn 
activiteiten als lid van de USR of als bestuurslid van een studentenorganisatie beëindigt, heeft hij 
slechts recht op een evenredig gedeelte van deze vergoeding. 

9. Toekenning gelden Profileringsfonds per collegejaar 2020-2021: 
DB-lid USR/commissiecoördinator  €1715,-  
Bestuurslid  studentenorganisatie €1715,- 
De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de veronderstelling dat studenten nog voor 
gemiddeld 20% naast hun bestuursfunctie zouden kunnen studeren. Voor de jaren 2017-2018, 
2018-2019 en 2019-2020 is de vergoeding daarom vastgesteld op € 1600,- per bestuurder, zo’n 
80% van het collegegeld. Iedere drie jaar wordt opnieuw bekeken of deze veronderstelling nog 
juist is en wordt in het vaststellen van de vergoeding de hoogte van het - op dat moment 
geldende - collegegeld meegewogen. Update: . Voor het collegejaar 2020 -2021 is de 
vergoeding daarom vastgesteld op € 1715,- per bestuurder, zo’n 80% van het collegegeld. 

10.  Deadline verzoek uitbetaling: uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar ongeacht het moment 
waarop het officiële bestuursjaar eindigt. 

 
 
 


