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Tijdens het tweede inlevermoment wordt een selecte groep grondiger
gecontroleerd dan de andere. Deze selectie wordt gemaakt door
middel van een steekproef. De verenigingen uit de steekproef moeten
bewijslast aanleveren voor de activiteiten die zij hebben
georganiseerd. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen is in
dit document een lijst opgesteld met mogelijke vormen van bewijslast
die in te leveren zijn in de SharePoint. 

Zorg ervoor dat de activiteit zo goed en duidelijk mogelijk wordt
bewezen, hieronder wordt er onderscheid gemaakt in goede en
duidelijke bewijslast Overbodige bewijslast zorgt enkel voor verwarring.
Dit is bijvoorbeeld dubbele of nagenoeg dezelfde bewijslast of ongeldige
bewijslast. Alle bewijslast dient een datum te bevatten.

Elke activiteit dient een omschrijving te hebben inclusief de naam van de
activiteit, de datum, het aantal deelnemers, een beschrijving van de
activiteit en eventueel contactgegevens van de externe partij. Zonder
omschrijving zal de bewijslast niet verder worden nagekeken en zullen er
geen punten worden toegekend.

Let op! Alle bewijslast moet in de SharePoint worden aangeleverd in
pdf-formaat.

Studiegerelateerde activiteiten

Facturen (locatie, spreker, catering enz.);
Bonnen voor kosten die zijn gemaakt voor de activiteit;
Bevestiging van een spreker, organisatie, locatie en/of
contactpersoon van de Hanzehogeschool. een bevestiging dient
achteraf aan de activiteit te zijn;
Bewijslast van betaling van de deelnemers;
Een definitieve goedkeuring voor uitkering van het HG
Activiteitenfonds.

Voor studiegerelateerde activiteiten zijn de volgende vormen van
bewijslast geldig: 

Let op! De bewijslast dient compleet te zijn. Dit betekent dat alle
bonnen en facturen aanwezig moeten zijn. Indien een activiteit
meerdere sprekers heeft gehad, moeten alle sprekers dit bevestigen. 



Het commissiecompetitiebestand;
Financiële bewijslast van de prijs voor de winnaars;
De einduitslag van de competitie;
De berichtgeving richting actieve leden over de commissiecompetitie
(inclusief datum).

In de omschrijving moet duidelijk omschreven worden wat het
studiegerelateerde component van het tijdschrift is;
Het volledige tijdschrift;
Bewijs van uitgave van het tijdschrift;
Kosten met betrekking tot het tijdschrift.

In de omschrijving moet duidelijk omschreven worden wat het
studiegerelateerde component van de podcast is;
De volledige podcast;
Bewijs van publicatie van de podcast;
Kosten met betrekking tot de podcast.

De volledige almanak;
Bewijs van uitgifte van de almanak;
Kosten met betrekking tot de almanak.

Commissiecompetitie: 

Inhoudelijk tijdschrift: 

Inhoudelijke podcast:

Almanak: 

Overige activiteiten
Voor overige activiteiten zijn onderstaande vormen van bewijslast
geldig.


