REGELS OMTRENT STUDIEREISSUBSIDIE 2019-2020

1.1 WIJZIGINGEN T.O.V. 2014-2015 IN STAND GEHOUDEN
Dit jaar wordt de subsidieverdeling voor de reissubsidie wederom gebaseerd op het
deelnemersaantal van het vorig jaar. Daarnaast is er dit jaar weer €4.000 gereserveerd voor
de studiereissubsidie.
Dit omdat uit de boekhouding blijkt dat het bedrag voldoende toereikend is en de
studieverenigingen zo in de meeste gevallen al ruim voor de start van de studiereis weten
op welk bedrag zij precies kunnen rekenen.

1.2 AANGEVEN DEELNAME
De studieverenigingen geven voor de deadline voor de reguliere subsidieverdeling van de
eerste ronde, dus uiterlijk 15 november 2019, aan of zij dit jaar aanspraak willen maken op
de studiereissubsidie. Dit doen zij door het subsidieformulier studiereizen dat te vinden is
op alpha-fgw.nl/documenten in te vullen en te mailen naar alpha-fgw@uva.nl.
Zet in het onderwerp van de mail: ‘Studiereisaanvraag [naam studievereniging] 2019-2020’.
Hierbij hoeft geen bewijs van aantal deelnemers van vorig jaar meer meegestuurd te
worden, omdat ALPHA zelf al in het bezit is van dit document.
Dit is niet het geval als de studievereniging vorig jaar niet op studiereis is geweest. Neem in
dat geval contact op met ALPHA om te overleggen over het aantal waarmee gerekend zal
worden (zie ook 1.3).

1.3 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Als de vereniging vorig jaar niet op studiereis is geweest, of reden heeft om aan te nemen
dat er dit jaar een compleet ander aantal deelnemers zal zijn dan vorig jaar, moet de
vereniging uiterlijk 15 november 2019 contact opnemen met ALPHA door te mailen naar
alpha-fgw@uva.nl. Met deze verenigingen wordt individueel gekeken wat een realistisch
deelnemersaantal is om op te nemen in de verdeelsleutel.

Indien nu al duidelijk is dat je dit jaar veel meer of minder deelnemers verwacht dan
afgelopen jaar, kan je ook voor 15 november 2019 contact met ALPHA opnemen. Dit is niet
verplicht. Dit kan eventueel in de berekening worden meegenomen onder bepaalde, te zijner
tijd te bepalen voorwaarden. ALPHA kan niet garanderen hier ook daadwerkelijk rekening
mee te houden.

1.4 VASTSTELLEN BEDRAG PER VERENIGING OP ARV 1
Op de eerste ARV op 26 november 2019 horen de verenigingen op welk bedrag zij precies
aanspraak maken.
Let er wel op dat dit bedrag nog kan afwijken indien ALPHA constateert dat er winst wordt
gemaakt op de reis indien ALPHA het goedgekeurde bedrag overmaakt (zie ook 1.8). Wij
raden aan om het toegezegde bedrag in de begroting mee te nemen zodat dit niet per
ongeluk wordt opgevuld met een eigen bijdrage.

1.5 VERDEELSLEUTEL
Het bedrag per vereniging komt als volgt tot stand. Er wordt een lijst gemaakt met alle
verenigingen die dit jaar aanspraak maken op de studiereissubsidie. Van al deze
verengingen worden de deelnemers van de studiereis van het voorgaande jaar bij elkaar
opgeteld. Voor de verenigingen die vallen onder 1.3 wordt hiervoor een door ALPHA per
vereniging bepaald aantal deelnemers toegepast.
De vierduizend euro reissubsidie wordt gedeeld door dit totaal aantal deelnemers van het
vorige jaar van de verenigingen die aanspraak maken op subsidie. Dit bedrag is de
verdeelsleutel: het bedrag per deelnemers van vorig jaar per vereniging. Deze verdeelsleutel
wordt vermenigvuldigd met het deelnemersaantal van het vorige jaar per vereniging. Dit is
het bedrag waar de vereniging dit jaar aanspraak op maakt.

1.6 STUDIEGERELATEERDE ACTIVITEITEN
Verenigingen mogen studiegerelateerde activiteiten op studiereis aanvragen bij de reguliere
subsidie. Hiervoor gelden dezelfde regels en doeleinden als van toepassing zijn op de
reguliere subsidie zoals omschreven in ‘ALPHA Regels omtrent subsidieaanvragen –
regulier, GAT, GPP 19-20’.

1.7 STUKKEN ACHTERAF
Achteraf stuurt de vereniging naar ALPHA: deelnemerslijst van dit jaar, bewijs aantal
deelnemers dit jaar (vliegtickets, hostelboeking) en de financiële realisatie. De deadline
hiervoor is gelijk aan de deadline voor de laatste ronde van de reguliere subsidie: 5 juni
2020. Dit wordt besproken op de laatste ARV van 16 juni 2020.
Zet in het onderwerp van de mail: ‘Studiereis stukken achteraf [naam studievereniging]
2019-2020'.

1.8 VERLIES
Als uit de financiële realisatie blijkt dat het verlies van de vereniging op de studiereis kleiner
is dan het van tevoren toegezegde bedrag, dan wordt alleen dit verlies, het gat in de
realisatie, uitgekeerd. Dit is om te voorkomen dat er winst wordt gemaakt op reissubsidie
van ALPHA.

