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FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID – RU NIJMEGEN 
 

Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen 
Academisch jaar 2018-2019 

 
Aan: alle facultaire studentenverenigingen 
Van: het faculteitsbureau, Grotiusgebouw, 2e verdieping, kamer 02.055. 
 
 
Om een prettige samenwerking, nu en in de toekomst, tussen uw vereniging en de 
faculteit te bevorderen, volgt hieronder een aantal (huis)regels en aanbevelingen. 
 
1. Aanlevering jaarverslag, jaarrekening en verslag kascontrolecommissie 

Het faculteitsbestuur wil jaarlijks van iedere studievereniging een jaarverslag, 
inclusief jaarrekening ontvangen, alsmede een verslag van de kascommissie.  
Deze afspraak geldt voor de studieverenigingen waarvoor het faculteitsbestuur geen 
decharge verleent. De deadline voor de jaarstukken is 17 januari 2019. U dient de 
stukken te sturen naar faculteitsbureau@jur.ru.nl. 
 

2. Melding planning grote activiteiten 
Organiseert je vereniging een grote, faculteitsoverschrijdende activiteit zoals een 
congres of een studiedag? Meld dit graag tijdig (minimaal 2 maanden van te voren) 
aan het faculteitsbestuur en laat de activiteit opnemen in de facultaire nieuwsbrief 
(zie punt 10).  
 

3. Studentassessor 
In het faculteitsbestuur heeft een studentassessor zitting die de belangen van 
studenten behartigt. Voor een goede uitwisseling van informatie zal hij/zij 
halfjaarlijks met elk verenigingsbestuur in gesprek gaan. In het jaar 2018-2019 is 
Jorrit Peters de assessor. 
 

4. Wisseling bestuur 
Laat, indien enigszins mogelijk, nooit het gehele bestuur van uw vereniging tegelijk 
vertrekken maar zorg er voor dat er iemand van het 'oude' bestuur lid wordt van het 
'nieuwe' bestuur, zodat er altijd ten minste één persoon is die van de gang van zaken 
binnen uw vereniging en binnen de faculteit op de hoogte is en deze gang van zaken 
kan doorvertellen. 
Laat de nieuwe leden van het bestuur kennismaken met de voor uw vereniging 
belangrijke mensen op de faculteit (bijv. de directeur, de secretaris, het hoofd van het 
Bureau Onderwijs, het hoofd van het Bureau In- en Externe Betrekkingen en met de 
Career Service Officer). 

 
5. Subsidiemogelijkheden bij de faculteit 

Standaardsubsidie: Alle officiële en bij de faculteit bekend staande facultaire 
verenigingen krijgen per kalenderjaar van de faculteit een subsidie (zie bijlage). Om 
in aanmerking te komen voor subsidie dient het jaarverslag, de jaarrekening en het 
verslag van de kascontrolecommissie in het bezit te zijn van het faculteitsbureau (zie 
punt 1). 
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Deze standaardsubsidie kan men naar eigen goeddunken t.b.v. verenigingswerkzaam-
heden gebruiken (bijv. portikosten, bureaukosten, reprokosten, audiovisuele diensten 
etc.). De subsidie wordt aan het begin van het kalenderjaar (februari) overgemaakt op 
het door u opgegeven of op te geven giro- of bankrekeningnummer.  
Zowel bij de afdeling financiële zaken als bij de secretaris van het faculteitsbestuur 
dient de naam bekend te zijn van de persoon die namens de vereniging in het lopende 
jaar als contactpersoon zal optreden (zie ook verder). 
 
Subsidie specifieke activiteiten: Het faculteitsbestuur is in bepaalde gevallen bereid 
studieverenigingen die een faculteitsbrede wetenschappelijke activiteit, zoals een 
lezing, organiseren een extra financiële bijdrage toe te kennen. De vereniging dient 
hiertoe vooraf een gemotiveerde aanvraag bij het faculteitsbestuur aan te leveren. De 
activiteit dient een – wetenschappelijk verantwoord – programma te bevatten met 
voldoende juridisch relevante onderdelen zoals lezingen, workshops etc. Graag 
ontvangt het faculteitsbestuur uiterlijk maandag 19 november 2018 de gemotiveerde 
subsidieaanvraag voor het studiejaar 2018-2019. Zorg dat de aanvraag zo compleet 
mogelijk is met een begroting, een dekkingsplan en toelichting op de activiteit 
waarvoor je subsidie aanvraagt. Stuur je subsidieverzoek naar 
faculteitsbureau@jur.ru.nl met vermelding van ‘subsidie’ in de onderwerp regel. 
Het faculteitsbestuur zal de aanvragen beoordelen en het beschikbare budget verdelen 
over de aanvragen. Zo wordt een systeem van first come first serve voorkomen en 
weet elke studievereniging waaraan ze toe is. 

 
 Studiereizen: voorwaarden voor subsidie-aanvragen 

Een aanvraag voor subsidie voor een studiereis of -excusie dient tijdig minimaal 2 
maanden vóór de geplande datum van reis of excursie te worden ingediend bij het 
faculteitsbestuur via faculteitsbureau@jur.ru.nl. 
 
De aanvragen dienen vergezeld te gaan van 
a. een programma van de studiereis, c.q. -excursie; 
b. een – wetenschappelijk verantwoord – programma met voldoende juridisch 

relevante activiteiten (i.e. de helft van het aantal dagdelen ter plekke (excl. 
reisdagen) dient besteed te worden aan juridische activiteiten); 

c. een begroting; 
d. een lijst in Excel van de deelnemers, voorzien van alle voorletters en de 

studentnummers; 
e. een positief advies van de beoogde wetenschappelijke begeleider(s) / 

betrokken hoogleraar; 
f. naam van de wetenschappelijk medewerker(s) die de reis begeleidt/en;  
g. reis-/verblijf-/contactgegevens zodat u tijdens de reis te bereiken bent*. 
 
*        Indien u onder de vlag van de studievereniging een gezelligheidsreis 
organiseert (waarvoor u geen subsidie aanvraagt), dient u het faculteitsbestuur toch 
te voorzien van reis-/verblijf-/contactgegevens, zodat er in geval van calamiteiten 
contact met uw reisgroep kan worden gelegd. 
  
Het faculteitsbestuur benadrukt dat reizen niet in de onderwijsweken mogen 
worden gepland. Bovendien dienen reizen in beginsel in Europa plaats te vinden, 
enerzijds vanwege de veiligheid van de deelnemende studenten en de bereikbaarheid 
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in geval van calamiteiten, anderzijds vanwege de hoge kosten voor de faculteit van 
de wetenschappelijk begeleiders. Alleen in bijzondere gevallen, zoals een lustrum, 
kan een studievereniging toestemming vragen aan het faculteitsbestuur voor een 
bestemming buiten Europa. Risicovolle locaties dienen te allen tijde vermeden te 
worden. 
 
Per bij de faculteit ingeschreven student kan per kalenderjaar maximaal éénmaal een 
subsidie van € 50,-- worden verstrekt voor deelname aan een studiereis. De faculteit 
financiert de reis- en verblijfskosten van de begeleidende wetenschappelijk 
medewerker(s). 
Subsidie voor een studiereis dient ook tijdig aangevraagd te worden bij Student Life 
van het Radboudfonds. Tevens bestaat de mogelijkheid subsidie aan te vragen bij de 
Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten - SBJS (Grotius 00.123). 

 
6. Bestellingen bij het Centraal Magazijn van de universiteit kunnen via de algemeen 

medewerker van de faculteit gedaan worden, wend je hiervoor tot de receptie van de 
faculteit. De kosten worden ten laste van de studieverenigingen gebracht. 
Telefoonkosten, papier en tonercartridges vallen in principe buiten de subsidie en 
worden in beginsel door de faculteit betaald. Men dient hier echter met mate gebruik 
van te maken.  
 

7. Aanbevelingsbrieven 
Studenten die gefungeerd hebben als bestuurslid in een van de facultaire 
studieverenigingen en géén recht hebben op een financiële tegemoetkoming in de 
vorm van ‘bestuursmaanden’ van de universiteit, kunnen op verzoek een 
aanbevelingsbrief van het faculteitsbestuur krijgen. Daarin wordt de erkentelijkheid 
van de faculteit voor hun werkzaamheden tot uitdrukking gebracht. 
De student dient het verzoek bij de secretaris van het faculteitsbestuur in te dienen, 
onder vermelding van naam, adres, benaming van de bestuursrol (voorzitter, 
secretaris etc) en jaar waarin de bestuursrol is vervuld. 

 
8. Studentenverenigingkamers 

De toewijzing van kamers aan de studieverenigingen is als volgt geregeld:  
- JFV beschikt over kamers 00.109, 00.114 en 00.115;  
- NotaBene, In Fiscalibus en NSO Eques beschikken over kamer 00.110;  
- Rozon beschikt over kamer 00.121; 
- Nico Muller, ELSA, Politikon en SBJS beschikt over kamer 00.123;  
- Rota Carolina, SILA, VIER (en overige studentenverenigingen) zetelen in kamer 

00.112; Actioma, Semper Lex 
- Er is tevens een algemene ruimte voor de studentenverenigingen: 00.113. 
Sommige besturen van studieverenigingen beheren de sleutels van hun kamer(s). 
Andere verenigingen hebben ervoor gekozen om de sleutel op te halen bij de receptie 
in de centrale hal. De student moet dan wel geregistreerd zijn op een daartoe 
bestemde lijst en tekenen voor ontvangst/afgifte. Uitgangspunt is dat alleen 
bestuursleden van de (studie)verenigingen toegang krijgen tot de sleutel van hun 
kamer en deze meekrijgen op vertoon van hun studentenpas. 

 
 Vriendelijk edoch dringend wordt eenieder verzocht om de kamers, werkplekken en 

het middenterrein met fonteintje en kopieerapparaat goed opgeruimd en vooral ook 
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‘veegschoon’ te houden zodat de medewerkers van het schoonmaakbedrijf hun werk 
kunnen doen. 
 

9. Reparaties aan meubilair of apparatuur 
Storingen of reparatie aan apparatuur of meubilair dient u door te geven aan de 
facultaire algemeen medewerker, dhr. Edwin Jurrius of dhr. Henry Spaan (tel: 
11079). 

 
10. Post 

Inkomende post wordt gedeponeerd in een speciaal voor de verschillende 
verenigingen gereserveerd postvakje. U wordt verzocht zo mogelijk iedere dag uw 
post bij de receptie in de centrale hal op te halen, zodat er geen ophoping van post 
plaatsvindt. Post geadresseerd aan opgeheven/onbekende verenigingen zal door de 
receptionist worden verzameld en vervolgens door het faculteitsbureau worden 
afgehandeld. 

 
11. Communicatie-uitingen 

Posters 
Posters, die direct of indirect verband houden met de studie, kunnen worden geplaatst 
op de twee ad-valvas-borden. Op de begane grond richting de verenigingkamers en 
op de eerste etage tegenover de collegezaal GR.01.132.  
U wordt verzocht de afmetingen van de posters beperkt te houden en met respect om 
te gaan met andere uitingen. Dus niet over andere posters of aankondigen heen 
plakken. Hang geen posters op ramen, muren, deuren, prullenbakken of 
lantaarnpalen; daar worden ze verwijderd. 
 
Nieuwsberichten 
Voor het op de web-agenda of sociale media laten plaatsen van agendaberichten 
(zoals aankondigingen van activiteiten), dient u naar de facultaire website te gaan 
(www.ru.nl/rechten) en vervolgens te klikken op: ’informatie voor’, ‘studenten’, 
(onder agendablok) ‘volledig agenda overzicht’, (rechts op scherm) ‘activiteit 
aankondigen’ kunt u een bericht sturen naar communicatie@jur.ru.nl.  De facultaire 
communicatiemedewerker communicatieteam ontvangt het bericht, checkt het op 
volledigheid en relevantie en plaatst het op de website. 
 
Activiteiten gericht op arbeidsmarktoriëntatie 
Zie verder onder punt 13. 
 

12. Correspondentie 
U wordt verzocht bij correspondentie en het doen van bestellingen aan instanties van 
buiten de faculteit altijd te verzoeken een reactie te geven op naam van de 
desbetreffende vereniging en niet op naam van de persoon die de brief schrijft of de 
bestelling doet. Post bestemd voor een persoon die bij de met de postverzorging 
belaste medewerkers onbekend is, wordt geretourneerd. U wordt tevens verzocht 
altijd het kostenplaatsnummer van de faculteit te vermelden op de enveloppe: 
220000. 

 
13. Samenwerking met de facultaire Career Service 
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De faculteit helpt studenten sinds 2011 met de voorbereiding op de arbeidsmarkt via de 
facultaire Career Service. Studenten komen bij Career Service terecht als zij vragen 
hebben over stages, informatie over de arbeidsmarkt en/of hulp willen bij het 
solliciteren.  
 
Afstemming over activiteiten en een goede samenwerking met de Career Service draagt 
bij aan een groter bereik van evenementen onder de studentendoelgroepen.  
 
Career Service kan de studieverenigingen hulp bieden met betrekking totbij de planning 
en invulling van evenementen gericht op arbeidsmarktoriëntatie (waaronder trainingen, 
workshops, lezingen, beroependagen, voorlichtingsbijeenkomsten etc.).  
Ook kan Career Service een bijdrage leveren en zorgen voor een optimale 
communicatie en promotie van evenementen onder alle Nijmeegse rechtenstudenten. 
Denk bijvoorbeeld aan het versturen van mailings, digitale nieuwsbrieven , een 
facultaire evenementenagenda en het gebruik van de infoschermen in het 
Grotiusgebouw. 
Career Service is te bereiken via www.ru.nl/csr of careerservice@jur.ru.nl.  
 

14. Contactpersoon faculteitsbureau FdR: 
 
drs. C.I. (Claudia) Krops | Bestuurssecretaris, Hoofd Bestuurszaken 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen 
Bezoekadres: Montessorilaan 10, kamer 2.055 | Postadres: Postbus 9049, 6500 KK 
T: +31(0)24-3616162 | E: c.krops@jur.ru.nl 
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Bijlage bij Richtlijnen voor de facultaire Studentenverenigingen 
 
 
 

Jaarlijkse subsidies Studentenverenigingen 
(2018-2019) 
(worden automatisch overgemaakt in februari van elk jaar indien voldaan is aan de voorwaarden) 
 
 
Crd.nr.  Crd.naam    Bedrag 

      
7593  Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen  € 2.000,00 
15447  ELSA   € 300,00 
29878  FSV In Fiscalibus   € 300,00 
8997  N.B.S.V. Politikon   € 300,00 
13625  N.C.S.V. Dr. Nico Muller   € 300,00 
12184  Notariële Studentenvereniging "Nota Bene" € 300,00 
15448  Pleitgenootschap Rota Carolina   € 300,00 
15449  Stichting Rechtswinkels Rozon  17 X (35,- per 

r.winkel) 
€ 595,00 

36925  SILA   € 300,00 
15446  Vereniging voor Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, VIER € 300,00 
54558  NSO Eques   € 300,00 
      
  
  Semper Lex (nieuwe vereniging voor Law 

Extra studenten) 
 Geen subsidie. € 0,00 

  
 
 

 


