
 
 
 
Aanvraagformulier subsidie op kadervorming en opleiding 
 
Informeer SWU Thymos voordat de cursus voor kadervorming of opleiding gevolgd wordt. Na de 
gevolgde cursus dient dit formulier ingeleverd te worden binnen drie maanden na het beëindigen van 

de cursus.  
 

SWU Thymos draagt bij aan de kosten van de cursus voor 1/2 deel, tot een maximum van € 250,- per 
vereniging per jaar. Per persoon geldt er bovendien een maximum van € 125,- per jaar. Onder kosten 

wordt verstaan: inschrijfgeld, examengeld en kosten van het cursusmateriaal. Deze bijdrage zal 

overgemaakt worden aan de betreffende vereniging, dus niet aan de cursist zelf. 
 

De betrokken vereniging staat ervoor garant, dat de kennis, voortvloeiend uit de cursus, tenminste 
gedurende een jaar na het beëindigen van de cursus ten goede komt aan de vereniging. Verdwijnt de 

kennis binnen een half jaar, dan betaalt de vereniging het totale door SWU Thymos geïnvesteerde 

bedrag terug. Als dit zich voordoet tussen het halve en het eerste hele jaar, betaalt de vereniging de 
helft. 

 
De cursist staat ervoor garant, dat mocht de cursist binnen een jaar na het behalen van het diploma, 

op basis van het diploma, worden aangesteld als betaalde kracht bij welke instantie dan ook (inclusief 
de vereniging), dat hij dan de helft van het door hem verdiende bedrag terug betaalt aan de SWU 

Thymos tot een maximum van het door SWU Thymos geïnvesteerde bedrag. 

 
SWU Thymos doet de betaling uitsluitend na het behalen van de cursus. Tevens dient bij dit formulier 

een betalingsbewijs, zoals een bankafschrift, en een bewijs van slagen of deelname te worden 
toegevoegd. Deze drie documenten dienen binnen drie maanden na het beëindigen van de cursus te 

worden ingeleverd. 

 
Ondergetekende, 

Naam  

Datum  

Plaats  

Telefoon  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

E-mailadres  

Registratienummer Wageningen UR   

WBA nummer  

IBAN/bankrekeningnummer  

 
Gaat deelnemen aan de cursus: 

Naam cursus  

Kosten cursus (inclusief inschrijf- en examengeld, 
exclusief eten, onderdak en vervoer) 

 

Studentensportvereniging  

 
 

Naam cursist  Handtekening  Naam bestuurder  Handtekening  

    
 

_______________ _______________ _______________ _______________ 


