Aanvraagformulier subsidie op kleding
Ssv’s kunnen kledingsubsidie aanvragen indien het volledige WUR-logo bedrukt is op de kleding. Deze
subsidie kan in principe alleen voor een wedstrijdtenue worden aangevraagd. Een wedstrijdtenue wordt
gedefinieerd als alle kleding die één persoon gedurende de wedstrijd aan heeft. Mochten leden van de
ssv niet namens de ssv aan wedstrijden deelnemen, kan de ssv de subsidie voor sportgerelateerde
verenigingskleding aanvragen.
Ssv’s die subsidie aanvragen op kleding zijn verplicht om het WUR-logo te bedrukken op de
desbetreffende kleding. Voorwaarde voor deze bedrukking is dat het WUR-logo duidelijk zichtbaar moet
zijn en in gelijke mate of meerdere mate zichtbaar moet zijn ten opzichte van eventuele andere
sponsoren of logo’s. De beoordeling hiervoor wordt gedaan door het DB van SWU Thymos.
De hoogte van het maximale subsidiebedrag hangt af van de grootte van de ssv en geldt per drie jaar.
De subsidiebedragen zijn: € 400,- voor ssv’s met minder dan 40 leden, € 600,- voor ssv’s met een
ledenaantal van 40 tot en met 70, € 800,- voor ssv’s met een ledenaantal van 71 tot en met 100 en €
1000,- voor ssv’s met meer dan 100 leden. De ssv is zelf verantwoordelijk om het te besteden bedrag
over de drie jaar te verdelen.
Mocht een ssv binnen deze drie jaar veranderen van ledenaantal en daarmee in een andere
subsidiegroep vallen, zal het hoogste maximale subsidie bedrag kunnen worden aangevraagd. Ssv’s
kunnen een subsidie krijgen van 50% van de aanschafwaarde (de aanschafwaarde is inclusief de kosten
voor bedrukking) tot een maximum van € 20,- per wedstrijdtenue.
De aanvraag wordt alleen beoordeeld als dit formulier volledig is ingevuld.

Ondergetekende,

Datum
Naam en functie bestuurslid
Vereniging
Aantal (indien meerdere
kledingstukken, de aantallen
apart noemen)
Prijs per kledingstuk (inclusief
bedrukkingskosten)
Totaalprijs
Subsidiebedrag
Factuur bijgevoegd
Kledingontwerp bijgevoegd

Naam

Handtekening*

___________________

____________________

Met Acrobat Reader kun je een handtekening invoegen.*

