Aanvraagformulier subsidie contributie erkende verenigingen/
Application form subsidy contribution acknowledged associations
Studenten met jaarsportrechten die lid zijn van een burgersportvereniging kunnen subsidie op hun
contributie aanvragen bij SWU Thymos, mits deze sport niet in competitieverband bij een aangesloten
studentensportvereniging bij SWU Thymos is te beoefenen. De subsidie bedraagt een kwart van de
contributie van de sportvereniging die door SWU Thymos is erkend, met een maximum van € 50,- per
persoon per kalenderjaar.
De aanvraag van de subsidie op de contributie die betaald is in het huidige kalenderjaar moet voor 1
januari van het volgende kalenderjaar gemaild zijn naar swu.thymos@wur.nl. Uw aanvraag wordt alleen
behandeld als dit formulier volledig is ingevuld. Tevens dient bij de aanvraag een afschrift van de
afgeschreven contributiekosten te zijn toegevoegd. Indien de aanvraag is goedgekeurd zal het
subsidiebedrag in januari van het volgende kalenderjaar uitgekeerd worden.
Students with annual sports rights who are a member of an acknowledged sport association can request
a subsidy from SWU Thymos on their membership fee, but only when this sport is not offered by a
student sports association related to SWU Thymos. The subsidy is a quarter of the membership fee with
a maximum of € 50,- per person per calendar year.
The application for this subsidy has to be emailed to swu.thymos@wur.nl before the 1st of January of
the next calendar year. Your application will only be handled when this form is completely filled in.
Moreover, a proof of payment of the contribution (bank statement) has to be enclosed. The subsidy
amount will be disbursed in January of the next calendar year in the case your request is approved.

Ondergetekende/The undersigned,

Datum/Date
Naam/Name
E-mailadres/Email address
WUR account name (e.g. janss001)
IBAN/Bank account
Ten name van/in the name of

Vraagt subsidie aan voor/Subsidy request for:
Sport/Sports
Sportvereniging/Sport association
Contributiekosten/Contribution costs
Bewijs van betaling bijgevoegd/
Proof of payment enclosed

Naam/Name

Handtekening/Signature*

_______________________

_______________________

You can insert a signature with Acrobat Reader*

