Subsidiereglement
Nijmeegse Studenten Sport Raad

Dit subsidiereglement van de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR) bevat de richtlijnen waarop de
bij de NSSR ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld, en dient om sportkaarthoudende
studenten en bij de NSSR aangesloten studentensportverenigingen (SSV’s) duidelijkheid te
verschaffen over het subsidiebeleid van de NSSR.
Dit reglement is opgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB) van de NSSR, en goedgekeurd door de
Algemene Ledenvergadering (ALV) op 19 mei 2003, en gewijzigd en goedgekeurd door de ALV op 1
november 2004, op 13 december 2004, op 3 maart 2008, op 8 september 2008, op 12 januari 2009,
op 22 juni 2009, op 26 april 2010, op 21 juni 2012, op 14 januari 2015, op 13 januari 2016, op 15
november 2016 en op 9 januari 2018. De datum van inwerkingtreding van het onderliggende
reglement is 1 maart 2018.
Nijmegen, 9 januari 2018
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Hoofdstuk 1: Algemeen
1.1

Definities












1.2

NSSR: de Nijmeegse Studenten Sport Raad.
DB: het Dagelijks Bestuur van de NSSR.
Penningmeester: de penningmeester van het DB van de NSSR.
ALV: de Algemene Leden Vergadering van de NSSR.
SSV: een studentensportvereniging die lid is van de NSSR.
Lid: een lid van de NSSR, zoals bepaald in Artikel 2 van haar Huishoudelijk Reglement.
Gebonden sporters: personen die lid zijn bij een SSV die lid is van de NSSR.
Ongebonden sporter: personen die geen lid zijn bij een SSV die lid is van de NSSR.
Aspirant-lid: een aspirant-lid van de NSSR, zoals bepaald in Artikel 3 van haar Huishoudelijke
Reglement.
RU: de Radboud Universiteit Nijmegen
HAN: de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Algemene bepalingen





•

•

1.3

Alle bij de NSSR ingediende subsidieaanvragen worden door de penningmeester in
behandeling genomen en beoordeeld. Tenzij dit regelement anders bepaalt, besluit de
penningmeester over de toekenning van de aangevraagde subsidies. In geval van twijfel over
de juiste toepassing van dit reglement legt de penningmeester de betreffende
subsidieaanvraag voor aan het DB. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waar
meningsverschil ontstaat omtrent de uitleg en/of praktische uitvoering van dit reglement,
beslist het DB.
Aan eerder genomen besluiten kunnen geen rechten worden ontleend tot eenzelfde soort
besluit.
Tegen een door de penningmeester genomen besluit over een subsidieaanvraag kan door de
aanvrager in beroep worden gegaan bij het DB. Tegen een door het DB genomen besluit over
een subsidieaanvraag kan in beroep worden gegaan bij de ALV.
Alle definitief toegekende subsidies worden door de penningmeester per bank- of girorekening
uitgekeerd. Subsidies worden in geen geval contant uitgekeerd.
In de begroting van de NSSR worden de maximale subsidiebedragen per subsidiesoort
voorgesteld door de penningmeester en vastgesteld door de ALV. Per soort subsidie zijn er
aanvraagperiodes vastgesteld (zie bijlagen). Indien er meer aangevraagd wordt dan dit
maximum, bepaalt het DB of de toegekende bedragen per subsidiesoort naar ratio van de
aangevraagde subsidie verdeeld worden over alle aanvragen en/of eventuele restanten van
andere subsidiesoorten ingezet kunnen worden om dit tekort op te vangen.
De subsidies omschreven in hoofdstuk 3 van dit reglement kunnen alleen door SSV’s worden
aangevraagd.

De uitzonderingsclausule



1.4

Indien een subsidieaanvraag niet binnen de kaders van dit reglement valt, of indien dit
reglement in een bepaalde situatie niet voorziet, kan een in beroep worden gegaan op deze
uitzonderingsclausule.
Een subsidieaanvraag op basis van deze uitzonderingsclausule dient ingediend te worden
middels een schriftelijk verzoek aan de NSSR. Het DB beslist over de aanvraag en stelt de
aanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de uitkomst.

Het exoneratiebeding




Indien een aanvraag niet binnen de budgettaire of ideële doelstellingen van de NSSR valt,
behoudt het DB zich het recht voor om af te kunnen wijken van dit regelement en/of een
aanvraag te weigeren. Het DB stelt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte met opgaaf
van reden(en).
Het DB kan zich genoodzaakt zien in zeer uitzonderlijke gevallen een subsidie (tijdelijk) stop
te zetten. Het DB stelt de subsidiegebruiker(s) in kwestie schriftelijk op de hoogte van een
dergelijk besluit.
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Hoofdstuk 2: Deelnamesubsidie
2.1

Algemene voorwaarden







2.2

Deelnamesubsidie is bedoeld om deelname van studenten aan sportevenementen te stimuleren.
De evenementen waarvoor subsidie aangevraagd wordt, dienen een bijdrage te leveren aan
de sportbeoefening en –beleving van de Nijmeegse student. De penningmeester kan bepaalde
evenementen uitsluiten voor deze vorm van subsidie. Bij het nemen van een dergelijk besluit
houdt de penningmeester rekening met de aard, frequentie en kosten van het evenement. De
aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Deelnamesubsidie kan aangevraagd worden door personen die:
1. in het bezit zijn van een geldige sportkaart van het Radboud Sportcentrum te Nijmegen;
2. student1 zijn aan de RU of de HAN;
3. deel hebben genomen aan een sportevenement.
In geval van deelname in teams ontvangen alleen die teamleden die aan bovenstaande
voorwaarden voldoen subsidie.
In geval van een keuze tussen een vergoeding voor het inschrijfgeld of een tegemoetkoming
in de reiskosten, dient de aanvrager zelf de keuze te maken. Wordt door de aanvrager geen
keuze gemaakt of zowel een vergoeding voor het inschrijfgeld als een tegemoetkoming in de
reiskosten aangevraagd, dan beslist de penningmeester welke vorm van deelnamesubsidie
wordt uitgekeerd.
o Een vergoeding voor het inschrijfgeld is alleen op toepassing voor kosten voor de
deelname aan het evenement zelf. Kosten voor overnachtingen, maaltijden, e.d.
worden hierbij niet meegerekend.
o Een tegemoetkoming in de reiskosten kan aangevraagd worden voor reizen met het
openbaar vervoer en/of auto.

Aanvraagprocedure en behandeling
•
•

•

•

•

2.3

In de aanvraagprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden sporters en
ongebonden sporters.
Ongebonden sporters dienen hun subsidieaanvraag direct in bij de NSSR middels het door de
NSSR beschikbaar gestelde aanvraagformulier deelnamesubsidie. Dit formulier dient uiterlijk
twee maanden na afloop van het evenement volledig ingevuld en inclusief de gevraagde
bijlagen ingeleverd te worden bij de NSSR.
Gebonden sporters dienen hun subsidieaanvragen in bij het door het bestuur van de SSV
aangewezen persoon die zij hiervoor verantwoordelijk stellen. Deze persoon van de SSV
verzamelt deze aanvragen van haar leden en dient deze in bij de penningmeester van de
NSSR. Dit wordt gedaan middels het door de NSSR beschikbaar gestelde aanvraagformulier
deelnamesubsidie voor SSV’s. Dit formulier dient binnen één maand na het einde van een
periode (zie bijlage) waarvoor de subsidieaanvraag ingediend wordt, ingeleverd te zijn bij de
NSSR.
Na ontvangst van de aanvraag beslist de penningmeester over de hoogte van de toe te
kennen deelnamesubsidie. Indien dit bedrag afwijkt van de gevraagde subsidie, wordt de
aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Subsidies worden uitgekeerd nadat de
deadline voor aanvragen van die periode is verstreken.
Per periode is er een maximum aan deelnamesubsidie beschikbaar. De deelnamesubsidie kent
vier vastgestelde periodes binnen één boekjaar (zie bijlage). De datum waarop het evenement
plaatsvindt, is bepalend voor de periode waarin de aanvraag ingedeeld wordt.

Subsidiebedragen
•

Voor deelname aan het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) wordt een vast
subsidiebedrag per deelnemer toegekend. Het DB beslist jaarlijks over de hoogte van dit
bedrag.

1

Ex-studenten die een sportkaart op basis van de x + 1- regel hebben aangeschaft komen ook voor subsidie in aanmerking.
Personeelsleden van de RU of HAN komen dus niet voor subsidie in aanmerking. Onder personeelsleden worden ook aio’s of
oio’s verstaan die niet (meer) in aanmerking komen voor de x + 1- regel.
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•

•

•
•

Voor deelname aan de Batavierenrace wordt een subsidiebedrag per deelnemer toegekend ter
vergoeding van de inschrijvingen voor de Batavierenrace (dit betreft alleen de voorinschrijving
en definitieve inschrijving, overige kosten niet meegerekend). Het DB beslist jaarlijks over de
hoogte van dit bedrag.
o Aanvragen voor deelnamesubsidie voor de Batavierenrace kunnen alleen per team
worden ingediend, en kunnen worden aangevraagd voor teamleden die in het bezit
zijn van een geldige sportkaart van het Radboud Sportcentrum te Nijmegen en
student zijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen en/of de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.
o Binnen twee weken na het plaatsvinden van de Batavierenrace dienen de aanvragen
ingediend te worden middels het door de NSSR beschikbaar gestelde formulier voor
deze subsidie. De toekenning van de subsidie per deelnemer wordt vastgesteld aan
de hand van de goedgekeurde aanvragen welke binnen de deadline zijn ingeleverd bij
de NSSR. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over de aanvragende teams,
evenredig met het aantal teamleden die voldoen aan de hierboven gestelde
voorwaarden.
Voor deelname aan NK's, een NSK van Categorie B (zie bijlage) of de Hogeschool
Kampioenschappen en erkende internationale evenementen (zie bijlage) kan een maximum
van 75% van de inschrijfgelden, of een bedrag van €0,0375 per km per persoon worden
aangevraagd Dit kan tot een maximum van €15,- per persoon en €200,- per team.
Voor deelname aan NSK’s die tot de SUSA-cup behoren, kan een maximum van 100% van de
inschrijfgelden, of een bedrag van €0,0375 per km per persoon aan subsidie worden
ontvangen. Dit kan tot een maximum van €20,- per persoon en €250,- per team.
Voor deelname aan een NSK van Categorie C (zie bijlage) of overige binnenlandse
sportevenementen kan een maximum van 50% van de inschrijfgelden, of een bedrag van
€0,025 per km per persoon aan subsidie worden ontvangen. Voor deelname aan overige
buitenlandse sportevenementen wordt in beginsel geen deelnamesubsidie verstrekt. Indien
het DB in bijzondere gevallen besluit om toch subsidie toe te kennen, is dit een maximum van
50% van de inschrijfkosten, of een bedrag van €0,025 per km per persoon. Dit kan tot een
maximum van €10,- per persoon en €150,- per team.
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Hoofdstuk 3: Subsidies voor SSV’s
3.1. Organisatiesubsidie
•

•

•




•

•
•
•

•

•

•

3.1.1. Algemene voorwaarden
De organisatiesubsidie is een garantiesubsidie, die is bedoeld ter ondersteuning van de
organisatie van evenementen met een duidelijk sportief karakter die ten goede komen aan de
sportbeoefening en –belevenis van de Nijmeegse student. Organisatiesubsidie kan alleen
worden ingezet voor middelen die het sportieve karakter van het evenement ondersteunen.
Evenementen die in aanmerking komen voor organisatiesubsidie zijn (eind)optredens,
(competitie)wedstrijden, toernooien, Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s) en
andere sportgerelateerde evenementen van SSV’s.
o Organisatiesubsidie voor een NSK kan in alle gevallen enkel worden aangevraagd
indien het betreffende NSK officieel is erkend door StudentenSport Nederland (SSN).
Organisatiesubsidie kan in beginsel alleen worden aangevraagd door SSV’s.
o In bijzondere gevallen kan het DB besluiten hiervan af te wijken indien het de
organisatie van een NSK betreft dat in Nijmegen plaatsvindt, maar niet door een SSV
wordt georganiseerd. De overige voorwaarden voor de organisatiesubsidie zijn wel
van toepassing.
De toegekende organisatiesubsidie is de enige financiële overeenkomst die de NSSR met
organiserende partij aangaat. De NSSR is niet verantwoordelijk voor een eventueel financieel
verlies op een dergelijk evenement dat hoger is dan de toegekende subsidie.
In bijzondere gevallen kan de aanvrager schriftelijk een onderbouwd voorstel indienen bij de
NSSR om maximaal 75% van het toegekende subsidiebedrag als voorschot uitgekeerd te
krijgen. Het DB beslist aan de hand van het risicoprofiel van de aanvrager of dit verzoek
gehonoreerd wordt. Hierbij heeft de NSSR het recht om tussentijdse financiële
verantwoordingen te verplichten aan de aanvrager.
3.1.2. Aanvraagprocedure en behandeling
Subsidieaanvragen dienen ingediend te worden middels het door de NSSR beschikbaar
gestelde aanvraagformulier organisatiesubsidie. Dit formulier dient uiterlijk één maand
voorafgaand aan het evenement volledig ingevuld, inclusief begroting met toelichting en
eventueel andere gevraagde bijlagen ingeleverd te worden bij de NSSR. In deze toelichting
moet aangegeven en onderbouwd worden waar het aangevraagde subsidiebedrag voor
ingezet gaat worden.
Na ontvangst van de aanvraag beslist de penningmeester over de hoogte van de voorlopig toe
te kennen organisatiesubsidie. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
De aanvrager dient uiterlijk twee maanden na afloop van het evenement een afrekening met
toelichtingen in te dienen bij de NSSR. Hierbij moeten bonnen, rekeningen, kwitanties e.d. (of
kopieën hiervan) worden bijgevoegd.
Na ontvangst van deze afrekening beslist de penningmeester over de hoogte van de definitief
toe te kennen organisatiesubsidie. Indien uit de afrekening blijkt dat er geen wanbeleid is
gevoerd, zal de definitief toegekende organisatiesubsidie door de NSSR worden uitgekeerd
aan de aanvrager.
Per periode is er een maximum aan organisatiesubsidie beschikbaar. De organisatiesubsidie
kent twee vastgestelde periodes binnen één boekjaar (zie bijlage).
3.1.3. Subsidiebedragen
Voor de organisatie van een evenement wordt een garantiesubsidie beschikbaar gesteld. Deze
garantiesubsidie kent een richtlijn voor het maximumbedrag afhankelijk van het type
evenement, zoals vastgesteld in de onderstaande tabel.
Omschrijving evenement
Richtlijn maximale subsidie
Regionaal of provinciaal evenement/publiek
€100,Nationaal of internationaal evenement/publiek
€200,NSK van Categorie B (zie bijlage)
€400,NSK van Categorie C (zie bijlage)
€200,In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de gestelde richtlijnen voor maximale
bedragen voor organisatiesubsidie. Hiervoor dient in de ingediende begroting in de toelichting
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duidelijk aangegeven te worden waarom de verwachte hogere kosten bijdragen aan de
verhoging van de kwaliteit van het te organiseren evenement. De hoogte van deze
aanvullende garantiesubsidie wordt per aanvraag door het DB vastgesteld.
3.1.4. Grootschalige sportevenementen
Wanneer een grootschalig sportevenement met een duidelijke meerwaarde voor de RU wordt
georganiseerd en de aanvraag de omvang van de beschikbare subsidie van de NSSR
overstijgt, kan in beroep worden gegaan op een garantiesubsidie van Student Life. Indien een
SSV hiervan gebruik wil maken dient de NSSR uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het
evenement het formulier aanvraagformulier organisatiesubsidie volledig ingevuld te worden,
inclusief begroting met toelichting, omschrijving van het evenement eventueel andere
gevraagde bijlagen ingeleverd te worden bij de NSSR. Na goedkeuring van het DB wordt de
aanvraag doorverwezen naar de Toewijzingscommissie van Student Life. Op subsidies voor
grootschalige sportevenementen die toegekend worden door Student Life zijn de reglementen
en richtlijnen van Student Life van toepassing.

3.2. Materiaalsubsidie
•

•

•

•

•
•

•

3.2.1. Algemene voorwaarden
De materialen waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
o De materialen dragen bij aan de beoefening van de betreffende sport van de SSV;
o De materialen worden en blijven eigendom van de SSV;
o De aanschaf van de materialen betreft een aanzienlijke investering van de SSV;
o De materialen zijn duurzame materialen met een levensduur van meer dan één jaar.
Verbruiksmaterialen voldoen niet aan deze eis, en worden dan ook niet door de NSSR
gesubsidieerd.
3.2.2. Aanvraagprocedure en behandeling
Subsidieaanvragen dienen ingediend te worden middels het door de NSSR beschikbaar
gestelde aanvraagformulier materiaalsubsidie. Dit formulier dient uiterlijk binnen twee
maanden na aanschaf van het materiaal volledig ingevuld en inclusief de gevraagde bijlagen
ingeleverd te worden bij de NSSR, hierbij geeft de aanvrager aan in welke categorie het
materiaal valt en welke levensduur dit heeft.
Na ontvangst van de aanvraag beslist de penningmeester over de hoogte van de voorlopig toe
te kennen materiaalsubsidie, aan de hand van de omschrijving van de aangeschafte
materialen, de categorie waarin deze materialen zijn ingedeeld en de beoogde levensduur. De
aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Indien de aanvrager instemt met het bedrag, wordt er een contract opgesteld tussen de SSV
van de aanvrager en de NSSR. Na ondertekening van het contract en na ontvangst van een
kopie van de factuur van de aanschaf van de materialen en bewijs van betaling, wordt de
toegekende subsidie door de NSSR uitgekeerd aan de aanvrager.
Tot de verloopdatum van het contract kan de SSV geen aanspraak maken op materiaalsubsidie
voor eenzelfde soort materialen. In bijzondere gevallen kan het DB besluiten om hiervan af te
wijken.
Per periode is er een maximum aan materiaalsubsidie beschikbaar. De materiaalsubsidie kent
twee vastgestelde periodes binnen één boekjaar (zie bijlage).
3.2.3. Subsidiebedragen
Op basis van de levensduur van de materialen en het belang voor de SSV wordt de hoogte
van de subsidie bepaald. Hierbij gelden de volgende richtlijnen zoals beschreven in de
onderstaande tabellen tot een maximum van €500,- per SSV per jaar. In bijzondere gevallen
kan afgeweken worden van de gestelde richtlijnen voor maximale bedragen. Hiervoor dient bij
de aanvraag duidelijk aangegeven te worden waarom de SSV voor deze investering meer
subsidie noodzakelijk acht. De hoogte van deze aanvullende garantiesubsidie wordt per
aanvraag door het DB vastgesteld.
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Categorie
I
II
III

Omschrijving
Primair belang voor SSV
Secundair belang voor SSV
Tertiar belang voor SSV

Levensduur
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar of meer

Percentage
100%
75%
50%

Maximale subsidie
€400,€300,€150,-

Subsidie
40% van de aanschafkosten
60% van de aanschafkosten
80% van de aanschafkosten
100% van de aanschafkosten

3.3. Kader- en opleidingssubsidie
•


•

•

•

3.3.1. Algemene voorwaarden
In aanmerking komen opleidingen en cursussen die in het algemeen belang zijn van een SSV.
Het DB besluit per geval of het belang voor de SSV groot genoeg is om in aanmerking te
komen voor de subsidie.
In bijzondere gevallen kan de aanvrager schriftelijk een onderbouwd voorstel indienen bij de
NSSR om maximaal 75% van het toegekende subsidiebedrag als voorschot uitgekeerd te
krijgen. Het DB beslist aan de hand van het risicoprofiel van de aanvrager of dit verzoek
gehonoreerd wordt. Hierbij heeft de NSSR het recht om tussentijdse financiële
verantwoordingen te verplichten aan de aanvrager.
3.3.2. Aanvraagprocedure en behandeling
Subsidieaanvragen dienen ingediend te worden middels het door de NSSR beschikbaar
gestelde aanvraagformulier opleidingssubsidie. Dit formulier dient het liefst voor de start van
de opleiding, maar uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de opleiding volledig
ingevuld en inclusief de gevraagde bijlagen ingeleverd te worden bij de NSSR.
De NSSR stelt een contract op met de SVV en de persoon die de cursus/opleiding geniet.
Hierin wordt ten minste vastgelegd dat de persoon de cursus/opleiding binnen de gestelde
termijnen met goed gevolg dient af te ronden en dat de persoon zich na het afronden van de
cursus/opleiding voor ten minste twee volle jaren zal inzetten voor de SSV. Indien deze
voorwaarden van het contract niet gehonoreerd worden, is de NSSR bevoegd om de
toekenning terug te trekken of indien al uitbetaald, terug te verhalen op de SSV/persoon.
3.3.3. Subsidiebedrag
Voor het volgen van de cursus of opleiding wordt een garantiesubsidie toegekend met een
richtlijn van maximaal €175,- per jaar. In bijzondere gevallen kan er worden afgeweken van
de gestelde richtlijnen. Hiervoor dient bij de aanvraag duidelijk aangegeven te worden
waarom de SSV voor deze investering meer subsidie noodzakelijk acht. De hoogte van deze
aanvullende garantiesubsidie wordt per aanvraag door het DB vastgesteld.

3.4. Noodsubsidie
•
•

•
•

In uitzonderlijke gevallen kan een SSV middels een schriftelijk verzoek aan de NSSR een
noodsubsidie en/of lening (renteloos) aanvragen.
Een SSV komt hiervoor slechts in aanmerking indien het verder functioneren van de
organisatie in gevaar is. In dat geval moet de SSV een plan opstellen en laten goedkeuren
door het DB en de ALV waarin beschreven staat hoe een gezonde financiële situatie hersteld
kan worden.
Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de SSV en de NSSR waarin de hoogte van de
subsidie en/of lening worden vastgesteld en onder welke voorwaarden dit bedrag is
uitgekeerd.
In het geval van een lening worden de voorwaarden voor terugbetaling in de overeenkomst
met de SSV vastgelegd.
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Hoofdstuk 4: Overige subsidies
4.1

Opstartsubsidie
•
•

•

•

4.1.1. Algemene voorwaarden
Opstartsubsidie is een garantiesubsidie die is bedoeld voor (aspirant-)leden van de NSSR die
als informele studentsportorganisatie de omslag willen maken naar een formele
studentensportvereniging.
Opstartsubsidie dient te worden gebruikt voor het dekken van de kosten voor het laten
opstellen van statuten bij een notaris, kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
eerste bankkosten en/of kosten voor promotie en ledenwerving in de aanloopfase.
4.1.2. Aanvraagprocedure en behandeling
Subsidieaanvragen dienen ingediend te worden middels een schriftelijk verzoek aan de NSSR.
Het DB van de NSSR bepaalt aan de hand van het risicoprofiel van het aspirant-lid of er een
subsidie zal worden toegekend en zo ja, wat de hoogte van deze subsidie is. De aanvrager zal
hierover schriftelijk ingelicht worden.
4.1.3. Subsidiebedrag
Er kan subsidie aangevraagd worden voor het dekken van de kosten voor het laten opstellen
van statuten bij een notaris, kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel, eerste
bankkosten en/of kosten voor promotie en ledenwerving in de aanloopfase.
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Bijlagen
Erkende internationale toernooien deelnamesubsidie
De volgende evenementen zijn door de NSSR erkend voor deelnamesubsidie: een Zomer- of
Winteruniversiade, een Studenten Wereld Kampioenschap (SWK), en een Europees Studenten
Kampioenschap (ESK)

Categorieën NSK’s:
Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s) worden conform het evenementenreglement van
StudentenSport Nederland (SSN) ingedeeld in drie categorieën:
- Categorie A: De Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen (GNSK)
- Categorie B: Takken van sport waarvoor een nationaal erkende bond is.
Varianten binnen de tak van sport: dient binnen de tak van sport als erkende
tak van wedstrijdsport te worden beoefend.
- Categorie C: Takken van sport waarvoor geen nationaal erkende bond is.
Varianten binnen de tak van sport: varianten van sport die niet als erekende
tak van wedstrijdsport te worden beoefend.

Indeling periodes subsidies
Het boekjaar van de NSSR loopt van 1 september tot en met 31 augustus in het jaar daarop volgend.
Per soort subsidie is het jaar opgedeeld in periodes. In de begroting horende bij het desbetreffende
boekjaar worden de maximale subsidiebedragen per periode vastgesteld per subsidiesoort, deze
bedragen worden vastgesteld door de ALV.

Deelnamesubsidie
Periode:
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Start:
1 september
1 december
1 maart
1 juni

Eind:
30 november
28 of 29 februari
31 mei
31 augustus

Uitbetaling na:
2 februari
2 mei
1 augustus
2 november

Start:
1 september
1 maart

Eind:
28 of 29 februari
31 augustus

Uitbetaling na:
2 mei
2 november

Start:
1 september
1 maart

Eind:
28 of 29 februari
31 augustus

Uitbetaling na:
2 mei
2 november

Organisatiesubsidie
Periode:
Periode 1
Periode 2

Materiaalsubsidie
Periode:
Periode 1
Periode 2
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