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SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENTOPSPORTFONDS NIJMEGEN 

Begrippenlijst 

• FISU: Fédération Internationale du Sport Universitaire; wereldkoepel voor de 
studentensport. 

• EUSA: European University Sports Association; Europese koepel voor de 
Studentensport. 

• SSN: Studentensport Nederland; nationale koepel van de studentensport; lid van FISU en EUSA; 
verantwoordelijk voor Nederlandse uitzendingen naar evenementen van 
FISU en EUSA. 

• SSN TS: Studentensport Nederland Topsport; dochterstichting van SSN; verantwoordelijk 
(formeel via SSN) voor Nederlandse uitzendingen naar evenementen 
van FISU. 

• WUG/Universiade: World University Games / Olympische Spelen voor studenten; tweejaarlijks 
(oneven jaren) multisportevenement voor nationale delegaties van 
topsportende studenten  uit het Hoger Onderwijs; er is een zomer en een 
winter evenement (vgl. zomer- en winterspelen). 

• WUC: World University Championships; tweejaarlijkse reeks (even jaren) van 
wereldkampioenschappen in vele takken van sport voor nationale delegaties 
van topsportende studenten uit het Hoger Onderwijs. 

• UWC: University World Cups; eindtoernooien waar je voor in aanmerking komt nadat het 
Europese Studentenkampioenschap is gewonnen. Op deze evenementen 
kom je uit namens je (hoger) onderwijsinstelling. 

• EUG: European University Games; tweejaarlijks (even jaren) multisportevenement voor 
Europese delegaties van instellingen van Hoger Onderwijs 

• EUC: European University Championships; tweejaarlijkse reeks (oneven jaren) van Europese 
kampioenschappen in vele takken van sport voor delegaties van instellingen 
van Hoger Onderwijs. 

• GNSK: Groot Nederlands Studenten Kampioenschap; jaarlijks tussen de Nederlandse 
universiteiten roulerend multisportevenement voor delegaties van 
instellingen uit het Nederlandse Hoger Onderwijs. 
 

1. Algemeen kader 

Het Studententopsportfonds Nijmegen is een initiatief van het Radboud Sportcentrum, de Academie 
Sport en Bewegen van de HAN en Topsport Gelderland. Het doel is gelegen in het ondersteunen van 
deelname aan internationale studenten sportevenementen en/of de organisatie van studenten 
sportevenementen. De regeling heeft betrekking op studenten van de Nijmeegse hoger 
onderwijsinstellingen Radboud Universiteit en HAN University of Applied Sciences. 

In een aantal situaties kun je bij het Radboud Sportcentrum (RSC) een subsidie aanvragen. Wat 
de mogelijkheden zijn en wat je moet doen om een subsidie aan te vragen, vind je in dit 
reglement.  
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2. Algemene uitgangspunten 

Subsidiëring studenten en/of teams 
• Je bent student aan de Radboud Universiteit of HAN en kunt deelnemen aan: 

- World University Games/Universiade (WUG); 
- World University Championship (WUC); 
- European University Championship (EUC); 
- European University Games (EUG) of 
- University World Cups (UWC). 

• De  subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de inschrijfkosten, reiskosten en de door de 
lokale organisatie opgelegde, verplichte fees en verblijfskosten. 

• Deelname aan een University World Cup (UWC) kan in aanmerking komen voor een 
bijdrage. Prioriteit ligt bij de eerste vier eerder genoemde evenementen (WUG, WUC, EUC, 
EUG).  

Subsidiëring evenementen 

Het studententopsportfonds biedt de mogelijkheid subsidie te verlenen ten behoeve van het organiseren van 
topsportevenementen  voor studenten gehouden in Nijmegen. Hieronder valt, naast de genoemde evenementen 
onder ‘Subsidiëring studenten en/of teams’, ook het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK). 
 

3. Voorwaarden 

1. Je staat ingeschreven als student bij de Radboud Universiteit of HAN; 
2. Jouw deelname aan een WUG/Universiade, WUC, EUC of EUG (of UWC) wordt niet, of 

slechts deels, door je  nationale sportbond financieel ondersteund; 
3. Je hebt een schriftelijke bevestiging van Studentensport Nederland (SSN) of 

Studentensport Nederland Topsport (SSN TS) dat je kunt deelnemen aan een 
WUG/Universiade, WUC, EUC of EUG (of UWC); 

4. Een sportteam vraagt als team subsidie aan, de subsidie wordt per deelnemende 
student afzonderlijk berekend; 

5. Per team kan maximaal voor één begeleider subsidie worden aangevraagd; 
6. Subsidiëring is alleen mogelijk als er sprake is van een tekort; 
7. Subsidie voor de organisatie van een studentensportevenement in Nijmegen wordt aangevraagd  door het 

(studenten)bestuur van het evenement, desgewenst na mondeling vooroverleg met de directeur van het 
Radboud Sportcentrum. 
 

4. Hoogte subsidiebedrag 

Universiades en WUC’s 
Bijdrage van 50% van de subsidiabele kosten* met een maximum van € 1.000,- per student; 

EUG’s, EUC’s  en UWC 
Bijdrage van 50% van de subsidiabele kosten* met een maximum van € 250,- per student. Per team 
worden de kosten van maximaal 1 begeleider tot een maximum van € 250,- vergoed; 

Evenementen 
De hoogte van een subsidie voor een evenement is afhankelijk van de omvang van het evenement en 
de beschikbare middelen van het fonds. 
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*Subsidiabele kosten zijn de door FISU of EUSA, samen met de lokale organisatie opgelegde, 
verplichte fees en verblijfskosten (op basis van de vastgestelde dagvergoeding) en de inschrijfkosten 
en reiskosten. 
 

5. Aanvraagprocedure 

Studenten en/of teams 
Het subsidieverzoek moet minimaal 3 weken voor vertrek per e-mail ingediend worden bij het 
secretariaat van het RSC (secretariaat@rsc.ru.nl). Doe dit ook als je (bijvoorbeeld door 
overmacht) nog niet alle benodigde gegevens kunt overleggen. In ieder geval dient te worden 
ingeleverd: 

- Een ingevuld aanvraagformulier; 
- Bevestiging deelname vanuit SSN of SSN TS; 
- Begroting; 
- Voor teams: overzicht van teamleden (inclusief studentnummers) en naam/adresgegevens 

begeleider. 
 

Evenementen 
Een subsidieverzoek voor het organiseren van een (internationaal) topsportevenement moet 
minimaal 12 weken voor aanvang per email worden ingediend bij het secretariaat van het RSC 
(secretariaat@rsc.ru.nl). Deze subsidie betreft maatwerk, maar in ieder  geval dient te worden 
ingeleverd: 

- Een ingevuld aanvraagformulier; 
- Een projectomschrijving (motivatie, doelen, doelgroep/deelnemers, programma, relatie met 

Nijmegen/Radboud Universiteit/HAN); 
- Een gespecificeerde begroting met toelichting per post; 
- Indien aanwezig: aanbevelingsbrieven en/of correspondentie SSN of SSN TS. 

 

6. Voorschot & afrekening 

Op basis van de ingediende gegevens bij aanvraag wordt een voorlopig subsidiebedrag vastgesteld. 
Je kunt, indien gewenst, een voorschot van 75% van dit bedrag ontvangen; dit kun je aangeven op 
het aanvraagformulier. De rest van de subsidie ontvang je na terugkomst uit het buitenland of na 
afronding van het evenement. 

Binnen twee maanden na terugkomst van het evenement lever je ter afsluiting de volgende stukken 
in bij het secretariaat van het Radboud Sportcentrum. 

 
• De uitslagenlijst; 
• Verantwoording reiskosten (factuur/afschrift aanleveren); 
• Verantwoording verblijfkosten (bv. factuur SSN); 
• Verantwoording inschrijfkosten en eventueel andere verplicht opgelegde fees; 
• Eindafrekening van de gemaakte kosten (voeg oorspronkelijke begroting toe). 

 

7. Besluitvorming 

Binnen 2 weken na het indienen van je subsidieaanvraag ontvang je bericht over een eventuele 
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voorlopige toekenning.  
 
Het Radboud Sportcentrum handelt zoveel mogelijk in lijn met de richtlijnen. In gevallen 
waarin de richtlijnen niet voorzien handelt het Radboud Sportcentrum naar eigen inzicht 
zoveel mogelijk in lijn met de richtlijnen.  
 
Toekenning vindt altijd plaats op basis van de beschikbaarheid van middelen. Als gevolg van 
beschikbaarheid van middelen kan besloten worden niet over te gaan tot subsidiëring.  
 

8. Bezwaar 

Ben je het niet eens bent met het besluit over je subsidieverzoek? Maak dan binnen 3 weken na 
ontvangst van het besluit bezwaar. Stuur je bezwaar per e-mail naar secretariaat@rsc.ru.nl 
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