Aanvraagformulier subsidie op Veluweloop/
Application form subsidy on Veluweloop
Studenten met jaarsportrechten die deel hebben genomen aan de Veluweloop kunnen subsidie
aanvragen bij SWU Thymos. Dit formulier dient binnen één maand na de Veluweloop te worden gemaild
naar swu.thymos@wur.nl door de teamcaptain of de persoon die de betaling voor het hele team heeft
gedaan. Een Veluweloopteam krijgt voor elke loper met jaar sportrechten € 5,- subsidie.
Jouw aanvraag wordt alleen behandeld als dit formulier volledig is ingevuld (vergeet de achterkant niet).
Tevens dienen een bewijs van deelname (ploeguitslag) en een bewijs van betaling (bankafschrift) te
worden bijgevoegd.
Students with annual sports rights who participated in the Veluweloop can request a subsidy from SWU
Thymos. This application form has to be emailed to swu.thymos@wur.nl within one month after the
Veluweloop by the team captain or the person who paid for the whole team. Every Veluweloop team
gets € 5,- subsidy for each runner with annual sport rights.
We will only handle your application if this form is filled in completely (don’t forget the backside). You
have to enclose a proof of participation (team results) and a proof of payment (bank statement).

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 Veluweloop/Subsidy request for Veluweloop:
Teamnaam/Team name

Aantal personen met jaarsportrechten/
Number of people with annual sports rights
Bewijs van deelname bijgevoegd/
Proof of participation enclosed
Bewijs van betaling bijgevoegd/
Proof of payment enclosed

Deelnemerslijst / List of participants

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naam/Name

WUR account name (e.g. janss001)

Ondergetekende verklaart de toegekende subsidie over te maken naar de betreffende personen.
The undersigned certifies that the subsidy will be paid to the persons concerned.

Naam/Name

Handtekening/Signature*

___________________

____________________

You can insert a signature with Acrobat Reader.*

