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ZIN OM EEN ACTIVITEIT TE ORGANISEREN MAAR JE  ZOEKT 
NOG FINANCIËLE STEUN? PXL-STUVO KAN JE HELPEN!

HOE VRAAG JE EEN 
PROJECTSUBSIDIE AAN?
• Aanvragen dienen te gebeuren via 
 www.pxl.be/projectsubsidies
• Ten minste 1 maand voor plaatsvinden van  
	 de	activiteit	dient	de	aanvraag	online	
 ingediend te zijn

WAT GEBEURT ER NA JE 
AANVRAAG?
De binnengekomen aanvragen worden 
besproken op de tweewekelijkse 
stafvergadering van STUVO. De contact-
persoon houdt je via mail op de hoogte van 
de beslissing. Deze beslissing valt niet te 
betwisten. 

AFREKENING / BETALING
Ten	laatste	15	dagen	nadat	de	activiteit	heeft	
plaatsgevonden bezorg je STUVO een overzicht 
van de inkomsten/uitgaven. 
Dit overzicht omvat: 
•	Formulier	financieel	verslag
•	Officiële	onkostenbewijzen:	facturen,	
	 onkosten-nota,	kasticket…
•	Bewijs	van	communicatie
• Minstens een 5-tal foto’s als bewijs van  
	 plaatsvinden	activiteit	

VRAGEN?
Nog	vragen	i.v.m.	je	project,	je	aanvraag	of	
het	financieel	verslag?	Stuur	dan	gerust	een	
mailtje naar cultuur@pxl.be.



PROJECTSUBSIDIES

WIL JE ZELF EEN ACTIVITEIT 
ORGANISEREN VOOR 

MEDESTUDENTEN? 

Weet dan dat STUVO je een financieel 
duwtje in de rug kan geven. STUVO is de 
dienst studentenvoorzieningen van  
Hogeschool PXL en bestaat uit volgen-
de domeinen: voeding, sociale dienst, 
cultuur, sport, mobiliteit, huisvesting, 

gezondheid, jobdienst en studenten- 
verenigingen. 

WIE KAN EEN SUBSIDIE 
AANVRAGEN?
De organisatoren dienen een rechtstreekse 
band te hebben met Hogeschool PXL zoals: 
• Een studentenvereniging 
• De studentenraad
•	Een	informele,	toevallige	groep	studenten
• Individuele studenten

VOOR WELKE ACTIVITEITEN?  
•	Sportieve,	culturele,	sociale,	
	 maatschappelijke	of	ecologische	activiteiten
•	Of	een	activiteit	die	behoort	tot	één	van	de		
 werkvelden van STUVO (bijvoorbeeld een  
	 actie	rond	gezonde	voeding,	carpoolactie	…)
•	De	activiteit	dient	open	te	staan	voor	
 studenten van de hogeschool

• Er is een minimum van 25 deelnemers  
	 waarvan	minstens	2/3	voltijdse	ingeschreven		
 studenten zijn van Hogeschool PXL
• Een subsidie voor jaarlijks terugkerende  
 projecten moet elk jaar opnieuw 
 aangevraagd worden. Een toegekende 
 subsidie het ene jaar verzekert niet opnieuw  
 een subsidie een ander jaar

VOOR WELKE ACTIVITEITEN 
NIET?
•	Curriculumgebonden	activiteiten	
	 (activiteiten	kaderend	binnen	de	opleiding)	
•	Activiteiten	waarvoor	je	via	STUVO	al	
	 financiële	ondersteuning	ontvangt	
• Verblijfskosten 
• Individueel gehuurd vervoer
•	Fuif,	TD,	cantus,	kroegentocht,	skireis,	
	 muziekfestivals 

•	Eten	en	drinken	m.u.v.	activiteiten	met	een		
 culturele- of gezondheidsaspecten 
•	Activiteiten	enkel	gericht	op	presidialeden	of		
 leden van studentenraad
•	Politiek	getinte	activiteiten	met	uitgesproken		
	 politieke	voorkeur

WELKE SUBSIDIES ZIJN 
MOGELIJK?
Er zijn twee verschillende mogelijkheden:
• Ofwel vraag je een subsidie voor een   
	 activiteit	dat	zelf	georganiseerd	wordt	
	 (eigen	initiatief)
• Ofwel vraag je een subsidie voor een 
	 deelname	aan	een	bestaand	initiatief	
	 (geen	PXL-activiteit)

In	geval	van	organisatie	van	eigen	initiatief	
kan je voor de volgende uitgaven een subsidie 
aanvragen: 
•	Inkleding/representatie
•	Artiesten/dj
• Auteursrechten
• Inhuren lokalen
• Drukwerken
• Verzekering
•	Eten	en	drinken	(bij	culturele	activiteit	of		
	 activiteit	betreffende	gezondheidsaspecten)

Tussenkomst van STUVO bedraagt een 
maximum	van	€	600	mits	afhouden	van	
inkomgeld en geen rekening gehouden met 
mogelijke drankinkomsten of sponsoring. 

In geval van deelname aan een bestaand 
initiatief	heb	je	de	keuze	tussen	twee	vormen	
van	subsidiëring:
• Of je vraagt een tussenkomst aan voor de  

	 vervoerkosten	(bus/trein)	van	maximale	kost		
 € 600
• Of je vraagt een tussenkomst aan voor  
 inschrijvingskosten/deelnamekosten. Hier  
	 is	de	maximale	tussenkomst	€	5	per	persoon,		
 met een maximum van 50 % van de kost per  
 persoon. De totale kost bedraagt niet meer  
 dan € 600.

COMMUNICATIE
In ruil voor een projectsubsidie vraagt STUVO: 
• Gebruik van het STUVO-logo op alle 
	 communicatie	(affiches,	flyers,	sociale	
	 media…)
•	De	activiteit	wordt	steeds	bekend	gemaakt		
 op de tv-schermen van de hogeschool.  
	 Hiervoor	dienen	jullie,	na	goedkeuring	van		
	 de	aanvraag,	een	affiche	te	bezorgen	aan		
 STUVO. Dit ten laatste 2 weken voor het  
	 plaatsvinden	van	de	activiteit
 
 Bij de mail die je ontvangt met beslissing  
	 betreffende	je	aanvraag	ontvang	je	meer		
	 informatie	rond	communicatie																			.	

AFWIJKENDE SUBSIDIE
•	Voor	activiteiten	van	grotere	omvang	die		
 PXL-sfeer en/of de PXL X-factor extra in de  
 kijker zet kan een hogere subsidie 
 aangevraagd worden
•	Voor	deze	activiteit	dient	steeds	STUVO	zijn		
 medewerking te verlenen
•	Motivatie	voor	hogere	subsidie	kan	
 ingediend worden in het online 
 aanvraagformulier


