
Vernieuwde criteria Welzijnssubsidies (November 2022)

- De welzijnssubsidie kan aangevraagd worden voor een activiteit, evenement,
initiatief of project dat als doel heeft het welzijn van studenten te bevorderen.
Welzijn kan onder andere gaan over verbinding met medestudenten en de
universiteit, persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van mentale kracht, gezien
worden, community building en inclusie.

- Reguliere activiteiten van een studentenorganisatie worden niet gesubsidieerd.
Mocht er iets extra’s aan worden toegevoegd, of iets “groter” worden aangepakt
komt het wel in aanmerking. Er moet een heldere uitleg van deze verbreding terug
te vinden zijn in de aanvraag.

- Ledenweekenden worden niet gesubsidieerd. Eventuele inhoudelijke activiteiten op
het weekend komen wel in aanmerking voor de welzijnssubsidie, en/of retraites.

- Drank of kleding wordt niet gesubsidieerd.

- Voor sociale activiteiten met een duidelijke link naar welzijn wordt er maximaal de
helft per persoon vergoed.

- Activiteiten moeten een inhoudelijk karakter hebben.

- Eindafrekening is verplicht. Dit houdt in: aan het eind afleveren van een financieel
resultaat en zo mogelijk een korte reflectie over de activiteit (hoeveel aanwezigen,
effect, etc.).

Updated criteria Well-being subsidies (November 2022)

- The well-being subsidy can be applied for an activity, event, initiative or project that
aims to promote student well-being. Well-being can include connecting with fellow
students and the university, personal development, increasing mental strength,
being seen, community building and inclusion.

- Regular activities of a student organisation are not subsidised. Should something
extra be added, or something "bigger" be tackled it does qualify. There needs to be
a clear explanation of the addition in the application, if this is the case.

- Member weekends are not subsidised. Any substantive activities on the weekend do
qualify for the welfare subsidy, and/or retreats.



- Drinks or clothing will not be subsidised.

- For social activities with a clear link to well-being, a maximum of half per person
will be reimbursed.

- Activities must have a substantive character.

- Final payment is compulsory. This means: delivering a financial result after the
activity and, if possible, a short reflection on the activity (how many attendees,
effect, etc.).


