Iedere opkomende stuver krijgt een bedrag waarmee hij of zij campagne mag voeren. Voor
centrale stuvers (Raad van Bestuur en Sociale Raad) is dit €100 per duo, voor facultaire stuvers
is dit €25. Dit budget kan gebruikt worden voor Facebook-campagne, verloting van prijzen,
enz.
Nu moeten de gemaakte onkosten wel correct ingediend worden om ze terugbetaald te krijgen
van de UGent. Daarvoor moet een bundeltje opgemaakt worden met een SAP-formulier, een
onkostennota en de onkosten zelf. Dit bundeltje dien je in in het lokaal van de Gentse
Studentenraad, waarnaar zij dit verder verwerken en indienen bij de UGent.

VOORGESCHOTEN KOSTEN
Eerst vullen we de onkostennota in, pagina 2 en 3 van het bijbehorende document, vervolgens
het SAP-formulier, de eerste pagina van het bijbehorende document.

ONKOSTENNOTA (vind je hier)
Eerst duid je de juiste budgetpost aan. Voor de onkosten voor de verkiezingen is dit
‘Participatie - DSV0402’. Je kan dit manueel invullen, of in een pdf-reader het juiste bolletje
aanduiden.

Vervolgens kan je je gegevens invullen en het rekeningnummer waarop de onkosten
terugbetaald dienen te worden. De gegevens spreken voor zich, maar let op dat je pas in het
tweede vakje je naam moet schrijven, in het bovenste vak vul je ‘Stuver2022’ in.

Daarna komen de eigenlijke onkosten.
- Vul de juiste datum in, die ook op het kasticketje of factuur terug te vinden is. - Bij ‘voorwerp’
komt een korte omschrijving van de onkost: handig hierbij is dat de winkel vermeld wordt, dat
maakt de onkost makkelijker terug te vinden.

- De nummering is oplopend en komt overeen met de genummerde onkosten (zie later). - Het
bedrag is hoeveel de aankoop gekost heeft, en logischerwijze hoeveel er vergoed dient te
worden voor de betreffende onkost.
Hieronder kan je een ingevuld voorbeeld vinden.

Vervolgens bevindt er zich een tabel voor projecten in de onkostennota. Deze hoef je voor
onkosten voor de verkiezingen niet in te vullen.

Het kader met de motivatie daaronder moet je wél invullen: hierin vermeld je nog eens de
budgetkost, en een samenvatting van waarvoor de onkosten gemaakt zijn. Hieronder weer een
ingevuld voorbeeld:

Tenslotte onderteken je het document met je naam, handtekening en de datum. De
handtekening eronder is een vak voor de voorzitter van de Gentse Studentenraad, dus hoef je
niet in te vullen.

SAP-FORMULIER (vind je hier)
De eerste stap op het SAP-formulier is nogmaals de gegevens invullen van de persoon naar wie
dient teruggestort te worden. Je vult naam & voornaam in. Als alles goed werkt is het adres en
bankrekeningnummer al automatisch aangevuld. De andere vakjes, die op onderstaande
afbeelding met een streep zijn afgezet, hoeven niet ingevuld te worden.

Vervolgens vul je het totale bedrag in van de onkosten aan indien dit nog niet automatisch
overgenomen van de onkostennota. Je vindt het bedrag terug op de onkostennota rechts
beneden de eerste pagina.

Vervolgens, indien de motivatie niet automatisch is overgenomen van de onkostennota dien je
deze nog eens in te vullen. Deze houdt hetzelfde in als die op de onkostennota. ook hier herhaal
je zeker de budgetpost!

Vervolgens teken je nog eens en vul je ook nog eens de datum van de aanvraag in (opnieuw
dezelfde als op de onkostennota). Het SAP-formulier steek je vervolgens helemaal vooraan in
de bundel, voor de onkostennota.

BUNDELEN VAN DE ONKOSTEN
Vervolgens dien je bewijs in van de gemaakte onkosten. Dit kan een kassaticketje zijn, of een
factuur. In het geval van een kassaticketje, moet dit de originele versie zijn, dit mag geen foto
van het kasticket zijn. In het geval van een factuur dat geen betaalbewijs is, dien je ook een
rekeningafschrift in als bewijs van betaling.
De kasticketjes plak je op een A4 papier, met doorzichtige plakband. Let op dat je niet over de
tekst van het ticketje plakt! Hierdoor wordt deze onleesbaar. De volledige randen opgeplakt
worden, om problemen met het scannen te voorkomen. Plak dus zeker niet enkel de hoekjes af,
maar volledig rond het ticketje!
Let goed op dat de onkosten duidelijk en correct genummerd zijn! De cijfers komen overeen
met de nummering van de onkosten in de onkostennota. In geval van een factuur en een
rekeningafschrift, schrijf je op beide papieren het nummer van de onkost. Hieronder worden
enkele correcte voorbeelden weergegeven.

INTERNE OVERBOEKINGEN
Het is ook mogelijk om een factuur rechtstreeks door de UGent te laten betalen. In dit geval
neem je contact op met financien@gentsestudentenraad.be - zij zullen de factuur indienen bij
de UGent. Belangrijk is om te laten weten aan het bedrijf waarbij de aankoop gedaan wordt, dat
het tot 8 weken kan duren voor de factuur effectief betaald is, omdat het door het
verwerkingssysteem van de UGent moet.

