Stichting GNEV
stichting groninger
natuurwetenschappelijke
excursievereniging
sinds 1918

PROCEDURE VOOR AANVRAGEN EN UITBETALEN VAN SUBSIDIES

De subsidietoewijzing is gebaseerd op het aantal georganiseerde studentdagen. Om tot uniform
en volledig cijfermateriaal te komen, dient u zowel voor de aanvraag als voor het verslag een
"summary sheet" mee te sturen, waarop datum, bestemming, tijdsduur en aantal deelnemers van
elke gehouden of nog te organiseren excursie zijn ingevuld. Wat het verslag betreft, dient dit het
werkelijke aantal deelnemers van uw vereniging te zijn. Overigens ontslaat dit uw vereniging
niet van de verplichting om van alle gehouden excursies een schriftelijk verslag in te leveren.
De uitkering van het subsidiebedrag gaat als volgt. Omstreeks februari wordt 50% van het voorlopig toegekende subsidiebedrag betaalbaar gesteld, de restuitkering volgt een jaar later nadat uit
de ingeleverde verslagen en de "summary sheet" is gebleken dat de door ons gesubsidieerde
excursies ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. De grootte van de restuitkering wordt vastgesteld op basis van de procentuele realisatie van de in het voorgaande jaar ingediende aanvraag.
Dit betekent dat het uiteindelijke subsidiebedrag zowel meer dan 100% van de oorspronkelijke,
voorlopige toekenning kan bedragen, maar ook minder dan de voorlopige uitkering van 50%. In
het laatste geval is de restuitkering uiteraard negatief en deze zal in mindering worden gebracht
op het nieuwe, voorlopige subsidiebedrag.
Niet uitgekeerde subsidies vloeien terug in de subsidiepot en doen weer mee in de eerstvolgende
verdelingsronde. Overigens kunt u zelf bevorderen dat meer leden van de wetenschappelijke staf
lid worden - en dus de inkomsten van uw vereniging toenemen - door de naam Stichting
Groninger Wetenschappelijke Excursievereniging te vermelden op al uw posters en websites,
alsmede in uw correspondentie en mondelinge contacten met leden van de wetenschappelijke
staf.
Tot slot zij opgemerkt dat uitsluitend binnenlandse excursies met een wetenschappelijk karakter,
voor zover georganiseerd voor en door studenten uit de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit van Groningen voor subsidie in aanmerking komen. Verder mogen
de excursies geen onderdeel zijn van het reguliere studieprogramma.
Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik uiteraard gaarne bereid die mondeling of schriftelijk te
beantwoorden.
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