Subsidiereglement² financiering activiteiten
voor en door studenten
Wie kan subsidies aanvragen?
Subsidies kunnen enkel en alleen aangevraagd worden door studenten. Meer specifiek kunnen subsidies
aangevraagd worden door:
Erkende studentenverenigingen
Losse studenten(groepen)

Opmerking: De studentenraad kan geen subsidies aanvragen voor hun werking. Zij kunnen wel subsidies
aanvragen voor de organisatie van activiteiten i.h.k.v. studentenwerking.

Voor welke activiteiten kunnen subsidies aangevraagd worden en wat zijn de voorwaarden?
Worden gesubsidieerd1
Met betrekking tot activiteiten in
het algemeen:
➢ Activiteiten van sportieve,
culturele, sociale,
maatschappelijke of
ecologische aard.
(Voorwaarde: de activiteit
staat open voor een
relevant aantal studenten.)
➢ Vervoer naar activiteit
(voorwaarde: enkel dagreis,
geen overnachting)
➢ Ledenblaadjes en
infoblaadjes

Worden niet gesubsidieerd

Lokale bepalingen

Met betrekking tot activiteiten in
het algemeen:
➢ Curriculum – gebonden
activiteiten
➢ Voeding en drank wanneer
de activiteit een duidelijk
winstgevend doel voor
ogen heeft
➢ Drank en accommodatie
wanneer deze gebruikt zal
worden voor de organisatie
van een cantus.
➢ Eretekens, linten, t-shirts,
sweaters en codexen.

Het relevante aantal studenten
waarvoor de georganiseerde activiteit
dient open te staan, wordt lokaal
bepaald.
Andere vragen tot subsidiëring van
voeding en drank dan deze die duidelijk
niet gesubsidieerd worden, kunnen
lokaal bepaald worden.
De stuvo bepaalt lokaal of zij affiches
en flyers subsidiëren.

De bedragen die de stuvo’s toekennen in het kader van dit subsidiereglement worden lokaal bepaald.
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Met betrekking tot de organisatie
van fuiven:
➢ Drank en eten
➢ Artiesten
➢ Sabam
➢ Promomateriaal (gadgets, t
– shirts,…)
Evenementenverzekering.

Met betrekking tot buitenlandse
reizen:
➢ Vrijdetijdsbesteding op
buitenlandse reizen (sport,
cultuur, sociaal)

Met betrekking tot buitenlandse
reizen:
➢ Kosten voor voeding
➢ Kosten voor vervoer
➢ Kosten voor logement
Curriculum – gebonden activiteiten.

Met betrekking tot de organisatie van
fuiven.
De stuvo bepaalt of zelf of zij fuiven
subsidiëren. Indien ervoor wordt
gekozen fuiven te subsidiëren zijn
onderstaande zaken subsidieerbaar:
➢ Kost huur zaal
➢ Kost huur licht – en
geluidsmateriaal
➢ Drankbekers (voorwaarde: de
bekers zijn herbruikbaar of
biologisch afbreekbaar)
➢ Kost security (voorwaarde: de
activiteit gaat door op de
campus of in de lokalen van de
instelling/studentenvoorzienin
gen).
De studentenvoorzieningen bepalen
zelf de voorwaarden inzake
subsidiëring van vrijetijdsbesteding op
buitenlandse reizen, bij voorbeeld:
➢ Maximale subsidie van 50%
kostprijs ticket
➢ Maximum aantal activiteiten
die tijdens de reis
gesubsidieerd worden
Maximum bedrag dat terugbetaald
wordt.
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