
 
 
Subsidiereglement voor studentenorganisaties 

 
1. Algemeen kader 

• Student Life and International Mobility (SLIM) draagt bij aan de academische ontwikkeling, 
de persoonlijke ontplooiing en het              welbevinden van actieve studenten. 

• SLIM draagt bij aan de Radboud Universiteit als campusuniversiteit. 
• Door het beschikbaar stellen van ruimtes aan erkende studentenorganisaties 
• Door het faciliteren van studentenorganisaties om een levendige campus te creëren (subsidies en 

ondersteuning bij evenementen). 
• SLIM ondersteunt op financiële, materiële en/of organisatorische wijze initiatieven van 

studentenorganisaties die voortvloeien uit de Strategie van de Radboud Universiteit (denk aan 
thema’s als duurzaamheid, internationalisering, welzijn, ondernemerschap). 

 
2. Algemene richtlijnen voor financiële ondersteuning 

• SLIM verstrekt alleen subsidies aan erkende studentenorganisatie en aan organisaties in de 
opstartfase. 

• SLIM ondersteunt activiteiten en organisaties die passen bij de hierboven genoemde ‘algemene 
doelstellingen’. De ondersteuning heeft een aanvullend karakter: dit houdt in dat SLIM financiële 
steun verleent, als andere mogelijkheden ontoereikend blijken. De financiële ondersteuning wordt 
verleend in de vorm van een subsidie. Subsidietoekenningen hebben een voorlopig karakter en 
worden pas definitief nadat de aanvrager een financieel overzicht van de gemaakte kosten heeft 
ingediend. Activiteiten en projecten worden georganiseerd voor én door studenten van de 
Radboud Universiteit (eventueel in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen). 

• Activiteiten en projecten dienen toegankelijk te zijn voor - en gericht te zijn op - een brede 
doelgroep. 

• Activiteiten die gesubsidieerd worden, mogen geen commerciële doeleinden hebben. 
• Voor organisaties en/of de organisatie van evenementen waarbij geld wordt ingezameld voor een 

goed doel kunnen geen subsidies worden aangevraagd. Deze organisaties kunnen alleen in geval 
van nood een beroep doen op de subsidies van SLIM. 

• SLIM subsidieert geen drank, eten, kleding, drukwerk. 

 
3. Subsidies voor opstart, jaarbegroting en incidentele projecten 
 Opstartsubsidie 

Een opstartsubsidie kan worden aangevraagd door een informele studentenorganisatie die de omslag wil 
maken naar een formele studentenorganisatie. De subsidie kan worden gebruikt voor de daarbij behorende 
opstartkosten, hieronder vallen onder andere notaris- en bankkosten. 
 

Voor wie: 
Studentenorganisaties in de opstartfase. 

 
Benodigde stukken: 

• Aanvraagformulier 
• Opstartplan, bestaande uit minimaal: 

o Beschrijving van de doelgroep 
o Toevoeging op bestaande aanbod 
o Communicatieplan 
o Jaarbegroting (incl. notariskosten) 
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https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/missie-en-visie/vm/strategisch-plan/


1 In de duurzaamheidsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van duurzaamheid. Inspiratie nodig? Loop eens 
binnen bij het Radboud Green Office tijdens het inloopspreekuur of neem contact op via greenoffice@ru.nl. 
2 In de diversiteitsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van diversiteit en voorstellen ter bevordering van een 
inclusieve vereniging en/of campus. Inspiratie nodig? Neem contact op met SLIM via slim@ru.nl.  
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o Duurzaamheidsparagraaf 1 

o Diversiteitsparagraaf 2 

 
 Garantiesubsidie voor jaarbegroting 

Een garantiesubsidie voor een jaarbegroting is een subsidie gericht op het realiseren van activiteiten die 
binnen deze regeling passen. Bij het opstellen van de jaarbegroting dient de studentenorganisatie alle 
kernactiviteiten en aparte projecten/evenementen mee te nemen die de studentenorganisatie verwacht in 
het komend boekjaar. 

Onder een garantiesubsidie voor een jaarbegroting wordt verstaan dat de aanvrager zich zal 
(blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen. Indien 
dit niet mogelijk blijkt, gaat SLIM over tot uitbetaling van het gedeelte van de garantiesubsidie dat niet 
gedekt kon worden uit andere middelen. 

 
Voor wie: 

• Erkende studentenorganisaties. 
• Studentenorganisaties die vallen onder de koepels NSSR, Cultuur op de Campus en SOFv* vallen, 

kunnen geen garantiesubsidie voor een jaarbegroting via SLIM aanvragen, maar volgen daarvoor 
het subsidiereglement van de betreffende koepel. 
* Studentenorganisaties die in de categorie studie- en faculteitsverenigingen vallen, kunnen geen 
garantiesubsidie voor een jaarbegroting aanvragen via SLIM. 

 
Benodigde stukken: 

• Aanvraagformulier 
• Beleidsplan, bestaande uit minimaal: 

o Beschrijving van de organisatie 
o Doelstelling 
o Doelgroep 
o Duurzaamheidsparagraaf 1 

o Diversiteitsparagraaf 2 

• Realisatie vorig boekjaar 
• Jaarbegroting en balans (met toelichting) 

 
Deadlines: 

• De aanvraag dient uiterlijk 3 maanden na de start van het boekjaar te worden ingediend. 
• De afrekening dient uiterlijk 3 maanden na afloop van het boekjaar te worden ingediend. 

 
 Garantiesubsidie voor incidentele projecten/evenementen 

Een garantiesubsidie voor incidentele projecten kan worden aangevraagd voor een activiteit die de reguliere 
activiteiten van een organisatie te boven gaat. 

Onder een garantiesubsidie voor een incidenteel project/evenement wordt verstaan dat de aanvrager 
zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen. 
Indien dit niet mogelijk blijkt, gaat SLIM over tot uitbetaling van het gedeelte van de garantiesubsidie dat 
niet gedekt kon worden. 

 
Voor wie: 

• Erkende studentenorganisaties 
• Studentenorganisaties die vallen onder de koepels NSSR, Cultuur op de Campus en SOFv* kunnen 

geen garantiesubsidie voor incidentele projecten via SLIM aanvragen, maar volgen daarvoor het 
subsidiereglement van de betreffende koepel. 

mailto:greenoffice@ru.nl
mailto:slim@ru.nl


1 In de duurzaamheidsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van duurzaamheid. Inspiratie nodig? Loop eens 
binnen bij het Radboud Green Office tijdens het inloopspreekuur of neem contact op via greenoffice@ru.nl. 
2 In de diversiteitsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van diversiteit en voorstellen ter bevordering van een 
inclusieve vereniging en/of campus. Inspiratie nodig? Neem contact op met SLIM via slim@ru.nl.  
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* Uitzondering op deze regel is een subsidieaanvraag van studie- en faculteitsverenigingen ten 
behoeve van een noodzakelijke wijziging in de statuten van de organisatie. 

 
Benodigde stukken: 

• Aanvraagformulier 
• Projectomschrijving, bestaande uit minimaal: 

o Doelstelling 
o Doelgroep 
o Organiserende partijen 
o Communicatieplan 
o Duurzaamheidsparagraaf 1 

o Diversiteitsparagraaf 2 

• Begroting en balans met toelichting 
 

Deadlines: 
• De subsidieaanvraag voor een incidenteel project dient uiterlijk 2 maanden voor het project 

plaatsvindt te worden ingediend. 
• De afrekening dient uiterlijk 2 maanden nadat het project heeft plaatsgevonden te worden 

ingediend. 
 

4. Aanvraagprocedure voor subsidies 
• Aanvragen die 10 werkdagen voor de eerstvolgende vergadering zijn ingediend, worden in die 

vergadering behandeld. 
• De aanvrager krijgt binnen 10 werkdagen na de vergadering bericht over het genomen besluit. 
• Vergaderdata zijn te vinden op de website. 

 
5. Beoordeling subsidieaanvragen 
SLIM beoordeelt aanvragen o.a. aan de hand van: 

• kwaliteit: onvolledige en/of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen; 
• eerdere resultaten, zowel inhoudelijk als financieel; 
• doelstelling; 
• organisatorische aanpak; 
• communicatieplan; 
• duurzaamheid; 1 

• diversiteit en inclusie; 2 

• begroting en subsidiabele kosten; 
• mogelijkheid en inzet om eigen inkomsten te verwerven; 
• eigen vermogen van de vereniging. 

 
 

6.  Voorschot en afrekening 
  Voorschot 

Een organisatie ontvangt een voorschot van 75% van het toegekende subsidiebedrag voor een incidenteel 
project of evenement. Bij een subsidie op de jaarbegroting krijgt een organisatie direct na de toekenning 
50% van het toegekende bedrag uitgekeerd. 
 
Afrekening 
Het definitieve subsidiebedrag wordt bepaald na het beoordelen van de afrekening. De subsidie wordt 
definitief zodra het verslag en de afrekening met toelichting is beoordeeld.

mailto:greenoffice@ru.nl
mailto:slim@ru.nl
https://www.ru.nl/studenten/services/studentenorganisaties-bestuur-en-medezeggenschap/subsidie-voor-studentenorganisatie-aanvragen


1 In de duurzaamheidsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van duurzaamheid. Inspiratie nodig? Loop eens 
binnen bij het Radboud Green Office tijdens het inloopspreekuur of neem contact op via greenoffice@ru.nl. 
2 In de diversiteitsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van diversiteit en voorstellen ter bevordering van een 
inclusieve vereniging en/of campus. Inspiratie nodig? Neem contact op met SLIM via slim@ru.nl.  
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7. Besluitvorming en bezwaar 
Het besluit komt tot stand na de interne vergadering van SLIM en wordt bepaald aan de hand van dit 
reglement. Ben je het niet eens met een besluit of heb je vragen? Neem dan contact op met slim@ru.nl.  
Als de aanvrager het niet eens is met het genomen besluit, kan er binnen zes weken na dagtekening van het 
besluit een bezwaarschrift worden ingediend via klachtenloket@bjz.ru.nl 

 
In gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien, handelt Student Life and International Mobility naar eigen 
inzicht zoveel mogelijk in lijn                  met de richtlijnen. 
 
 

Overige subsidies 
 
8. Radboud Studentenfonds 

Studentenorganisaties kunnen een aanvraag indienen bij het Radboud Studentenfonds ter ondersteuning 
van creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van het (actieve) studentenleven van 
de Radboud Universiteit. De ideeën dienen daarbij aan te sluiten op thema’s uit de Strategie (bijv. 
duurzaamheid, internationalisering, welzijn, ondernemerschap, diversiteit en inclusie). Voorwaarde voor 
deze subsidie is dat het projecten betreft met een structureel/langdurig effect, terwijl de subsidie eenmalig 
is. Doel van de subsidie is om het effect van de doelstellingen van de Radboud Universiteit te vergroten en 
een bijdrage te leveren aan de lange termijn ontwikkeling van een levendige campus. Het Radboud 
Studentenfonds stimuleert de studentenorganisaties op deze manier om actief bij te dragen aan een 
levendige campus en faciliteert hiermee initiatieven die niet vallen onder de overige subsidies. Meer 
informatie over het Radboud Studentenfonds en over de aanvraagprocedure vind je op de website. 

 
9. Welzijnssubsidie 

Welzijn is een belangrijk thema voor de Radboud Universiteit. We gunnen alle studenten een rijke, waardevolle 
studententijd waarin ze ervaringen op kunnen doen, hun eigen passie ontdekken en daar achteraan durven te 
gaan. Dit alles binnen een veilige en stimulerende gemeenschap waarin iedereen wordt gewaardeerd.  
 
De welzijnssubsidie kan worden aangevraagd bij een activiteit, evenement, initiatief, project, met als doel het 
welzijn van studenten te bevorderen. Welzijn is een breed te interpreteren thema en kan onder andere gaan 
over verbinding met elkaar en de universiteit, persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van mentale kracht, 
gezien worden, community building en inclusie. 

• Reguliere activiteiten van een studentenorganisatie komen niet voor de welzijnssubsidie in 
aanmerking. 

• We subsidiëren geen ledenweekenden. Evt. inhoudelijke activiteiten op het weekend komen wel in 
aanmerking voor de welzijnssubsidie, en/of retraites. 

 
Heb je vragen, of wil je graag dat iemand inhoudelijk meedenkt? Mail dan naar Team Studentenwelzijn op 
studentenwelzijn@ru.nl. Deze subsidie is te verkrijgen t/m aug 2023. Meer informatie is ook terug te vinden op 
de website. 
 
Voor wie: 

• Erkende & niet-erkende studentenorganisaties;* 
• Individueel of met een groep studenten. 

* Verenigingen die aangesloten zijn bij het SOFv of de NSSR vragen daar de welzijnssubsidie aan. 
 
Aanleveren: 

• Aanvraagformulier  
• Projectomschrijving, bestaande uit minimaal:  

mailto:greenoffice@ru.nl
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https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/missie-en-visie/vm/strategisch-plan/
https://www.ru.nl/studenten/student-life/studentenleven/subsidies-studenten/radboud-studentenfonds/
mailto:studentenwelzijn@ru.nl
https://www.ru.nl/studenten/services/studentenorganisaties-bestuur-en-medezeggenschap/subsidie-voor-studentenwelzijn-aanvragen


1 In de duurzaamheidsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van duurzaamheid. Inspiratie nodig? Loop eens 
binnen bij het Radboud Green Office tijdens het inloopspreekuur of neem contact op via greenoffice@ru.nl. 
2 In de diversiteitsparagraaf staan de afwegingen op het gebied van diversiteit en voorstellen ter bevordering van een 
inclusieve vereniging en/of campus. Inspiratie nodig? Neem contact op met SLIM via slim@ru.nl.  
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o Beschrijving van de organisatie 
o Doelstelling 
o Doelgroep 
o Plan incl. toelichting hoe het bijdraagt aan welzijn 
o Begroting 

Deadlines:  
• De subsidieaanvraag voor een incidenteel project dient uiterlijk 2 weken voor het project plaatsvindt 

te worden ingediend.  
• De afrekening dient uiterlijk 2 maanden nadat het project heeft plaatsgevonden te worden ingediend. 
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