Aanvraaginformatie en procedure congresorganisatie CWB
Uw aanvraag met alle bijlagen kunt u via het aanvraagformulier CWB indienen, u krijgt een
ontvangstbevestiging. De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) vergadert verschillende
keren per jaar over de aanvragen, voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines kunt u
kijken in het vergaderoverzicht. Binnen drie twee weken na de vergadering krijgt u schriftelijk bericht
over de uitslag.
De toezeggingen van het LUF zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat als de
werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het LUF heeft toegezegd, er niet meer wordt
uitgekeerd dan de werkelijke kosten.

Benodigde bijlagen bij aanvraag
1.
Motivering en korte omschrijving
Een motivering van uw aanvraag, inclusief een korte omschrijving van het congresthema in
relatie tot uw eigen onderzoek.
2.
Bewijs van financiële steun van de faculteit of afdeling
Hiermee toont u aan dat de faculteit of afdeling het congres financieel ondersteunt met een
bedrag ten minste gelijk aan het gevraagde subsidiebedrag.
3.
Aanbeveling
Een schriftelijke aanbeveling door de voorzitter van de onderzoeksgroep.
4.
Begroting
Een begroting, inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers. Gebruik
hiervoor het Declaratieformulier CWB congresorganisatie. Neem in de begroting voor het LUF
alleen posten op die in aanmerking komen voor subsidie van het LUF (zie de voorwaarden). U
dient de steun van het LUF te vermelden in uw programma. Bij toekenning ontvangt u daartoe
een te gebruiken standaardformulering.
5.
Programma
Wij ontvangen graag een korte samenvatting die voor een algemeen publiek te begrijpen is.
Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, kunnen we deze tekst gebruiken als basis voor een
nieuwsbericht of een communicatie naar (potentiële) donateurs op onze website. Hiermee
kunnen we (potentiële) donateurs laten zien wat er met de hun giften mogelijk wordt gemaakt.
We vragen:
a) Een tekst van circa 150 woorden
b) Een selectie van beeldmateriaal passend bij het onderwerp, als losse bestanden
aangeleverd. Voorbeeld: uzelf (en uw team) aan het werk in laboratorium, bij een
opgraving, beeld van een onderzoeksobject etc.

Bij toekenning
Bij toekenning van een garantiesubsidie verzoeken wij u het LUF als subsidiegever te vermelden in
daarvoor in aanmerking komende (digitale) publicaties door middel van de volgende of een
vergelijkbare tekst: “Dit congres is (mede)mogelijk gemaakt door het Leids Universiteits Fonds /
[ontvangen bedrag]”.
Binnen drie maanden na voltooiing van uw project moet de eindverantwoording bij ons binnen zijn.
Naast een declaratieformulier met de vereiste bijlagen, ontvangen we als onderdeel van uw

eindverantwoording ook graag een beschrijvend verslag en enkele foto’s. Op basis daarvan zal het
uiteindelijke subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt.

