
Studenten- en studieverenigingen 

Een projectvoorstel moet maximaal 3 A4-tjes zijn (exclusief de begroting) en bevat het 

volgende:   

1. Omschrijving van de activiteit (naam, aantal deelnemers, datum, locatie en doelstelling)

2. Inhoudelijke toelichting. Hierin staan bijvoorbeeld de sprekers toegelicht, is een

reisschema opgenomen en wordt het promotietraject uiteengezet. Ook kun je hier

toelichten op welke manier de activiteit binnen de beoogde doelstellingen past.

3. Begroting, inclusief toelichting en maak expliciet wat het bedrag is dat je aanvraagt bij

het UFe.

4. Bij nieuwe initiatieven, wordt een startsteun gegeven van maximaal 3 aanvragen.

5. De vereniging en de deelnemers leveren zelf ook een bijdrage en de vereniging matcht

zoveel mogelijk het aangevraagde bedrag.

6. Er zijn geen studiepunten aan de activiteit verbonden. Wanneer dit het geval is, is het de

taak van de desbetreffende faculteit om het project te ondersteunen.

7. Reizen en excursies zijn serieus van aard en houden verband met de studie. Natuurlijk zal

je af en toe culturele bezienswaardigheden bezoeken gedurende de trip, maar de

verhouding tussen studie-inhoudelijke en gezellige activiteiten is ten minste 50/50.

8. Via minimaal twee digitale media kanalen (o.a. linkedin, FB, twitter, instagram, website,

nieuwsbrief) wordt aandacht besteed aan de bijdrage van het UFe en komt het logo in

beeld zodat anderen begrijpen dat de activiteit mogelijk is gemaakt door het UFe.

Printscreens van de uitingen worden overlegd via ufe@tue.nl. In het geval dat er geen

gebruik gemaakt wordt van deze kanalen voor de activiteit, wordt het logo van het UFe

zichtbaar gemaakt via een spandoek of roll-up banner.

9. Activiteiten zijn serieus van aard. (Feestjes komen niet in aanmerking voor een gift, een

te grote belasting op eten en overnachting evenmin, evenals goede doelen en

liefdadigheid). Ook doen wij niet mee aan wervingsactiviteiten.

Indienen aanvraag; 

• De aanvragen moeten uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het project ingediend worden.

• Wanneer je aanvraag is afgewezen op basis van de aangeleverde informatie, is het niet

mogelijk een nieuwe aanvraag voor dezelfde activiteit in te dienen, ook bij een gewijzigd of

verduidelijkt programma.

Richt je aanvraag aan: 

Universiteitsfonds Eindhoven,
t.a.v. de heer A.C.P.M. Backx via het e-mailadres ufe@tue.nl.

mailto:ufe@tue.nl



