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Voorwaarden voor de LUF RAP 
De LUF RAP is een garantiesubsidie van maximaal € 5.000,- voor een activiteit of initiatief 
(in de breedste zin van het woord) georganiseerd door studenten van de Universiteit 
Leiden, die voorafgaand aan de uitvoering van het initiatief wordt toegekend. De LUF RAP 
mag de hele begroting van het initiatief beslaan. 

 
De LUF RAP is in het leven geroepen om studentenactiviteiten met een 
verbindend karakter te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de prijs 
dient het initiatief te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- vernieuwend; 
- verbredend en / of verdiepend; 
- bedacht door studenten van de Universiteit Leiden; 
- komt ten goede aan een groep mensen waarvan in ieder geval een deel studeert 

aan de Universiteit Leiden. 
 

De volgende initiatieven worden aangemoedigd: 
- aanvragen vanuit meerdere (studie – of studenten)verenigingen en/of studenten 

van verschillende faculteiten; 
- activiteiten of initiatieven gericht op Leidse of Haagse cohesie, in die zin dat het 

initiatief gericht is op verbinding van de universitaire gemeenschap met de Leidse 
of Haagse gemeenschap. 

 
Aanvragen 
De aanvraaginformatie vindt plaats in drie rondes. 

1. De eerste ronde is een bezoek aan het CASSA-spreekuur op maandagochtend. 
Daarvoor moet je vooraf een afspraak maken via het LUF, telefoon 071 - 513 
0503 of cassa@LUF.leidenuniv.nl. Je kunt alleen een aanvraag indienen als je 
op het spreekuur bent geweest. 

 
2. Daarna dien je een online aanvraag in via het aanvraagformulier. De deadline 

voor het aanleveren van de benodigde informatie is 21 januari 2022. Bij de 
aanvraag zijn de volgende aanvragen vereist: 

 
1. Begeleidende brief 

Leg kort uit voor welke activiteit je een subsidie wilt aanvragen, hoe je 
die promoot onder studenten en hoe het LUF als subsidieverlener 
onder de aandacht wordt gebracht (max. één A4). 
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2. Inhoudelijke toelichting 

Geef een toelichting met een uitgebreid programma/tijdschema. Licht bij 
sprekers of rondleiders toe waarom deze persoon gekozen is en wat zijn of 
haar expertise is. Geef bij lezingen, symposia e.d. ook aan hoe de activiteit 
gepromoot zal worden onder studenten. Geef bij studiereizen inzicht in de 
academische waarde van de activiteiten. 

3. Begroting van de activiteit 
Geef inzicht in de baten en lasten van de activiteit, met een korte toelichting. 

 
CASSA zal de ingezonden aanvragen beoordelen en voor 28 januari 2022 laten weten 
wie de genomineerden zijn. 

 
3. De derde ronde, tevens finale en prijsuitreiking, vindt plaats tijdens de jaarlijkse 

CASSA borrel, eind februari. De genomineerden dienen tijdens de uitreiking het 
initiatief te presenteren door middel van een filmpje. Het filmpje waarin het 
initiatief wordt toegelicht, dient uiterlijk 28 februari 2022 ingediend te worden. 
Een jaarlijks wisselende commissie zal de genomineerde aanvragen en filmpjes 
beoordelen. 

 
Eindverantwoording 
Binnen twee maanden na voltooiing van het evenement moet de eindverantwoording bij 
het LUF-zijn ingediend. Naast een financiële realisatie met de vereiste bijlagen (o.a. 
kopieën van facturen/bonnen bij de uitgaven), ontvangen we als onderdeel van je 
eindverantwoording ook graag een beschrijvend verslag en enkele foto’s. Lever ook 
bewijs aan van waar je het LUF genoemd hebt (poster, programmaboekje, etc.). Je kunt 
de eindverantwoording via een online formulier indienen. 

 
Update 
9 december 2021 
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