1. Incidentele vergoedingen
De SSA is hét loket voor SSV’s om diverse vergoedingen aan te vragen. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen incidentele vergoedingen en jaarlijkse vergoedingen. Voor de aanvraag van
deze vergoedingen worden verschillende procedures en voorwaarden gehanteerd. De
procedures en voorwaarden voor incidentele vergoedingen worden hier beschreven.
NB: Incidentele vergoedingen kunnen alleen worden aangevraagd door erkende USCstudentensportverenigingen.

1.1 Hoe vraag ik een incidentele toernooivergoeding aan?
De SSA kan vergoedingen uitkeren voor de organisatiekosten van evenementen of wedstrijden
georganiseerd door een SSV. Een SSV mag per jaar twee keer een incidentele
toernooivergoeding van maximaal €350,- aanvragen. Bij uitzondering is het mogelijk om
eenmalig een bedrag van €500,- aan te vragen. Het bedrag dat wordt aangevraagd zal niet altijd
volledig worden toegekend. De penningmeester van SSA bepaalt samen met het bestuur van
SSA welk bedrag er per aanvraag wordt toegekend. De aanvraag voor een dergelijke
vergoeding dient uiterlijk twee maanden voor de datum van het evenement te worden ingediend
door het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde documenten te uploaden op
http://studentensport.amsterdam/aanvragen-toernooisubsidie/.
Let op! De aanvraag is pas compleet wanneer alle gevraagde documenten zijn ontvangen
door SSA. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
Aan de hand van de aanvraag en de begroting behorend bij het vergoedingsverzoek wordt
vervolgens een voorlopige vergoeding bepaald door SSA. Hierbij worden de volgende
voorwaarden in overweging genomen:
- het sportevenement dient een studentensportevenement te zijn: studenten vormen de
belangrijkste doelgroep;
-de vergoeding wordt enkel toegekend wanneer er zonder de vergoeding sprake zou zijn
van een ‘verlies’ op de begroting van het evenement;
-het sportevenement moet ten goede komen aan de studentensport in Amsterdam;
-het sportevenement moet binnen de richtlijnen van het beleidsplan van SSA passen.
SSA keert de vergoeding uit nadat de SSV een formeel plan inclusief bewijs van betaling van de
te vergoeden kosten (realisatie) heeft ingeleverd bij SSA. De realisatie dient uiterlijk een maand
na het evenement ingeleverd te zijn bij SSA.
Een aantal voorwaarden om rekening mee te houden:
- de penningmeester van SSA heeft het recht inzicht te verkrijgen in de
exploitatierekening en boekhouding van het evenement en aan de hand daarvan een
definitieve vergoeding toe te kennen;
- wanneer een resultaatrekening van een evenement een positief resultaat met zich
meedraagt, zal SSA de vergoeding korten of intrekken;
- de penningmeester en het bestuur van SSA kunnen te allen tijde besluiten reeds
toegekende vergoedingen niet of slechts gedeeltelijk uit te keren.

NB: De penningmeester en het bestuur van SSA kunnen dispensatie verlenen aan een SSV
voor de genoemde deadlines, mits dit minimaal drie dagen vóór de genoemde deadline is
aangevraagd
door
de
SSV
door
een
mail
te
sturen
naar
penningmeester@studentensport.amsterdam.

1.2 Hoe vraag ik een incidentele materiaalvergoeding aan?
SSA kan vergoedingen uitkeren voor de aanschafkosten van materiaal ten behoeve van de
SSV. Een SSV mag per jaar één keer een incidentele materiaalvergoeding van maximaal €500,aanvragen. Het bedrag dat wordt aangevraagd zal niet altijd volledig worden toegekend. De
penningmeester van SSA bepaalt samen met het bestuur van SSA welk bedrag er per aanvraag
wordt toegekend. De aanvraag voor een dergelijke vergoeding dient uiterlijk 31 december of 31
mei te worden ingediend door het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde documenten op
te uploaden op http://studentensport.amsterdam/aanvragen-materiaalsubsidie/.
* Per deadline wordt de helft van het door SSA begrote bedrag (wat maximaal aan
materiaalsubsidies kan worden uitgegeven) als limiet gesteld. Dit bedrag wordt aan het begin
van het bestuursjaar bepaald door het bestuur van SSA. Bij meevallers kan het bedrag voor de
tweede ronde later worden verhoogd.
* De aanschaf van materiaal dient te worden gedaan binnen het boekjaar van SSA (lopend
tot 31 augustus) en de realisatie dient te worden ingeleverd voor 5 augustus.
Let op! De aanvraag is pas compleet wanneer alle gevraagde documenten zijn ontvangen
door SSA. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
Aan de hand van de aanvraag en de begroting behorend bij het vergoedingsverzoek wordt
vervolgens een voorlopige vergoeding bepaald door SSA. Hierbij worden de volgende
voorwaarden in overweging genomen:
- de aanschaf dient ten behoeve van de studentensport te zijn: studenten vormen de
belangrijkste doelgroep;
- de aanschaf moet binnen de richtlijnen van het beleidsplan van SSA passen.
SSA keert de vergoeding uit nadat het materiaal is aangeschaft door de vereniging en SSA
inzicht heeft verkregen in de eindrekening en eindcalculatie van de aanschaf en de realisatie
heeft ontvangen.
Een aantal voorwaarden om rekening mee te houden:
- de penningmeester van SSA heeft het recht inzicht te verkrijgen in de
exploitatierekening en boekhouding van de materiaalaanschaf en aan de hand daarvan
een definitieve vergoeding toe te kennen;
- de penningmeester en het bestuur van SSA kunnen te allen tijde besluiten reeds
toegekende vergoedingen niet of slechts gedeeltelijk of niet te keren.

