Subsidievoorwaarden CASSA
Studentenverenigingen, studieverenigingen of dispuutsverbanden verbonden aan de Universiteit
Leiden kunnen een subsidie aanvragen voor een activiteit.
Wil je weten of jullie activiteit in aanmerking komt? Controleer de onderstaande voorwaarden en
maak via het LUF - 071 513 0503 - een afspraak voor het verplichte maandagochtendspreekuur van
de CASSA-commissie. Je moet dit spreekuur hebben bezocht om je aanvraag in te kunnen dienen.
Een activiteit komt in aanmerking voor een subsidie van de Commissie Algemene Subsidies
Studenten Activiteiten (CASSA) als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden











Is de activiteit nieuw of bijzonder?
Lopende kosten of te voorziene uitgaven subsidieert CASSA niet. Dat betekent: in principe
geen dies, maar wel lustra; geen almanak, wel een gedenkboek; geen vervanging van een
bestaande voorziening, wel een belangrijke verbetering ervan. Let op de formulering ‘in
principe’: als een diesactiviteit heel bijzonder is, zou deze weer wel binnen de criteria kunnen
vallen.
Komt de activiteit ten goede aan een groep studenten van de Universiteit Leiden van redelijke
omvang?
Voor zeer bijzondere individuele prestaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
Leveren de organiserende vereniging en/of de deelnemers aan de activiteit ook een financiële
bijdrage?
Daarnaast stelt het LUF het op prijs als je laat zien dat je moeite hebt gedaan ook elders
gelden te verwerven. Zie voor tips het fondsenboek, in te zien bij het LUF op Rapenburg 70
bij de secretaris van CASSA Henk Snijders.
Als de activiteit aan een opleiding of faculteit is gebonden, wordt deze dan wel door
studenten georganiseerd en krijgen deelnemende studenten daar geen studiepunten voor?
Als er wel studiepunten mee te verdienen zijn, is het onderdeel van het studieprogramma en
moet de vakgroep een bijdrage leveren.
Als het om een reis gaat: is deze serieus van karakter en/of houdt deze duidelijk verband met
de studie?
Vindt de activiteit niet plaats in Leiden op 26 november?
Deze datum is voorbehouden aan de herdenking van de Cleveringarede. Activiteiten op deze
dag worden niet gesubsidieerd.
Publiciteit LUF
Het Leids Universiteits Fonds heeft bij iedere subsidie als voorwaarde dat je publiciteit voor
het LUF maakt. Op http://www.luf.nl/contact/veelgestelde-vragen vind je ons logo in
verschillende formaten. Plaats je iets over je activiteit op social media? Noem het LUF dan
ook als subsidieverstrekker. Vermeld/tag de Facebookpagina, de Twitterpagina en/of het
Instagramaccount van het Leids Universiteits Fonds.

