
 

 
 

Criteria voor eindverantwoording LEF-subsidie 
Eén van de voorwaarden voor de toekenning van een LEF-subsidie is een eindverantwoording na af-
loop van het project dan wel de activiteit, waarvoor u een subsidie heeft ontvangen. Deze eindver-
antwoording dient als basis voor de uitbetaling van het restant van de subsidie. De eindverantwoor-
ding moet binnen twee maanden na voltooiing van het project dan wel de activiteit ingediend zijn.  
 
De eindverantwoording bestaat uit vier onderdelen: 

a) een declaratie (zie het declaratieformulier op de website); 
b) een beschrijvend verslag; 
c) foto’s bij het beschrijvend verslag. 

 
Het resultaat en het beschrijvend verslag met de foto’s is uw inhoudelijke verantwoording aan zowel 
de LEF-bestedingscommissie, die de subsidie hebben toegekend, als aan de schenkers die de subsidie 
hebben mogelijk gemaakt. Het verslag (b) en de foto’s (c) zijn ook bedoeld om alumni en (potentiële) 
schenkers te laten zien wat er met hun steun wordt bewerkstelligd. Deze worden eigendom van het 
LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt. Het intellectueel eigendom van het pro-
ject/activiteit (a) blijft volledig bij de aanvrager en wordt door het LUF vertrouwelijk behandeld. 
 
Inhoud van het beschrijvend verslag 
In het beschrijvend verslag vertelt u bondig, in 800 tot 1200 woorden, over het gesubsidieerde we-
tenschappelijke project of activiteit. Vermeld bovenaan uw verslag de datum van het verslag, uw 
naam en indien van toepassing de faculteit/instituut, het subsidiekenmerk, de datum/periode van 
het project of activiteit en de titel of het onderwerp. 
 
In het beschrijvend verslag moeten de volgende elementen terugkomen: 
Doel 
 Projectopzet en -doel 

Samenvatting 
 Beschrijf kort wat het project of de activiteit inhoudt en de belangrijkste resultaten. Neem 

hier ook het maatschappelijk belang van uw onderzoek in mee. 
Denk hierbij aan de lezer: het moet voor een algemeen publiek te begrijpen zijn, vermijd  
jargon of zorg voor een duidelijke toelichting.  
Resultaat 
 Resultaten, vervolgacties  

Persoonlijke ontwikkeling 
 Beschrijf kort wat het project heeft bijgedragen aan uw persoonlijke/wetenschappelijke ont-

wikkeling. 
 
Foto’s 
Voeg een aantal foto’s als bijlage toe aan het formulier Eindverantwoording waarbij u zelf in beeld 
bent en die meer inzicht geven in het project. Denk hierbij aan uzelf (en uw team) aan het werk, 
beelden van resultaten, beelden van het onderzoek et cetera. Foto’s zijn van groot belang bij de wer-
ving van nieuwe fondsen 

https://form.jotformeu.com/90352385958367
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