Aanvraagformulier professionaliseringssubsidie
SWU Thymos wil ssv’s stimuleren om te professionaliseren. Daartoe zijn eisen opgesteld, verdeeld over
drie niveaus:
Niveau
1

Voorwaarden
Thema
Website

Specificaties
Engelstalige website
SWU Thymos-logo op de website

Behaald?
€ 50,-

Linken naar de SWU Thymos website
WUR-logo op de website
Linken naar de SCB website

2

Social media

Duidelijk vermelden dat sportrechten noodzakelijk
zijn om lid te kunnen worden bij een ssv
Online in kunnen schrijven/inschrijfformulier op de
website hebben/ op de website benoemen hoe je
lid kunt worden
Engelstalige Facebook en/of Instagram

Sportrechten

>75%

SWU Thymos

Aanwezig zijn bij alle AB-vergaderingen

Website

Engelstalige reglementen van de ssv zijn zichtbaar
op de website
AVG-protocol op de website
Huidige bestuur op de website (namen + foto’s)
Het hebben van een CvA* en Kcc**
Het hebben van een algemeen draaiboek
Het hebben van bestuurskleding
>85%
Aanwezig zijn bij de kaderdagen
Een stukje aanleveren voor de ssv-nieuwsmail
Een bijdrage leveren aan het jaarverslag van SWU
Thymos
Ledenvergaderingen en bijlagen in het Engels
bespreken
Bestuursdoelen opstellen met bijbehorende
actiepunten
Een eigen cobo organiseren

Ssv’s intern
Sportrechten
SWU Thymos

3

Ssv’s intern

Contact tussen
ssv’s
Duurzaamheid
Sportrechten

€ 100,-

€ 150,-

Uitwisselen trainingen tussen ssv’s/iets organiseren
voor andere ssv’s/ssv-bestuurders
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt binnen
de vereniging. Dit kan aangetoond worden met
concrete voorbeelden.
>95%

Alle eisen per niveau dienen behaald te zijn om het subsidiebedrag te kunnen krijgen. Een hoger niveau
is een aanvulling op eerdere niveaus. Dit betekent dat ssv’s, om subsidie aan te vragen voor een hoger
niveau, ook moet voldoen aan de eisen van alle lagere niveaus. Om duidelijk te maken welke eisen zijn
behaald, dient de ssv in de laatste kolom JA of NEE in te vullen bij elke eis.

Ssv’s dienen vóór 1 december het aanvraagformulier op te sturen naar swu.thymos@wur.nl. De
aanvraag wordt daarna door het DB van SWU Thymos beoordeeld. Ieder jaar dient een nieuwe
aanvraag te worden ingeleverd.
Het DB kan voor de deadline benaderd worden als een ssv moeite heeft met de eisen. Als het DB
concludeert dat een bepaalde eis onmogelijk of irrelevant is voor een ssv, kan het DB besluiten om
vrijstelling te verlenen voor een eis.
Voor het controleren van de sportrechtenpercentages is 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar
de peildatum.
De aanvraag wordt alleen beoordeeld als dit formulier volledig is ingevuld.

Ondergetekende,

Datum
Naam en functie bestuurslid
Vereniging
Behaald niveau
Subsidiebedrag

Naam

Handtekening*

Met Acrobat Reader kun je een handtekening invoegen.*

