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Aansoek om die REISBEURS van die Universiteit Stellenbosch Ko-kurrikulêre 

Ondersteuningsfonds (USKOF) 

Lees asseblief die riglynedokument vir USKOF-beurse sorgvuldig deur voordat jy hierdie aansoekvorm voltooi. Die 

riglynedokument en hierdie aansoekvorm is albei op die Afdeling Studentesake se webblad te kry: 

http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/student-affairs/opportunities2/sucsf 

AFDELING A: Studenteooreenkoms 

☐ Ek het die riglynedokument vir USKOF-beurse gelees, en verstaan dit. Deur hierdie aansoekvorm te 
onderteken en in te dien, aanvaar ek alle bepalings en voorwaardes hierin sowel as in die 
riglynedokument. 

☐ Ek verklaar hiermee dat geen dissiplinêre optrede deur die US en/of strafsake teen my aanhangig is nie. 

☐ Ek gee my toestemming dat die USKOF-komitee my akademiese rekord vir die doeleindes van hierdie 
aansoek aanvra en nagaan.  

☐ Die inligting wat ek in hierdie aansoekvorm verskaf, is waar en akkuraat.  
☐ 

 

☐ 

Ek onderneem hiermee om die USKOF-komitee in kennis te stel indien ek ander finansiering ontvang 
benewens die beurs waarop hierdie aansoek betrekking het.  
Ek stem in om die beursbedrag binne tien werksdae aan die USKOF-komitee terug te betaal indien ek 
besluit om nié die geleentheid waarvoor die beurs bedoel is by te woon nie, of dit om watter rede ook 
al nie kán bywoon nie, of versuim om aan enige van die bepalings en voorwaardes in hierdie 
aansoekvorm en die riglynedokument vir USKOF-beurse te voldoen. 

☐ Ek onderneem hiermee om binne 30 dae ná bywoning van die geleentheid waarvoor hierdie beurs 
bedoel is ’n terugvoerverslag oor my ervaring by die geleentheid, sowel as drie foto’s en/of ’n aanlyn 
sertifikaat (vir aanlyn geleenthede), by die USKOF-komitee in te dien. 

☐ Ek stem in dat die USKOF-komitee my terugvoer en foto’s van my ervaring by die geleentheid mag 
versprei op ’n manier en in ’n mate wat die komitee as gepas beskou. 

☐ Ek onderneem hiermee om ’n aanbieding te dien oor my ervaring by die geleentheid, op die manier wat 
die USKOF-komitee as gepas beskou, indien die USKOF-komitee sodanige aanbieding aanvra.  
 

Ek,    Naam en van                                                                    , stem in om streng aan die bepalings en voorwaardes van 
die Universiteit Stellenbosch Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds (USKOF) te voldoen soos dit in die 
riglynedokument en in die aansoekvorm uiteengesit word. Ek verstaan dat hierdie bepalings en voorwaardes 
ononderhandelbaar is. 

 
Handtekening: 

  

Handtekening 

 
 

 
Datum: Klik of tik om datum in te voeg 

 

 

 

 

http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/student-affairs/opportunities2/sucsf
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AFDELING C: Akademiese inligting 

Jy hoef ons nie van jou punte te voorsien nie – ons sal dit van die Registrateur aanvra. 

Fakulteit: Kies ’n item. Huidige graad: Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Studiejaar: Klik of tik hier om teks in te 
voeg. 

Verwagte 
gradueringsdatum: 

Kies ŉ item. 

As jy voorgraads is, beplan jy om vir nagraadse studie by die Universiteit Stellenbosch in te skryf?     

 

AFDELING D: Bykomende inligting van aansoeker 

Hierdie afdeling is bedoel om die komitee verdere inligting oor die aansoeker te bied. 

Studente-
betrokkenheid 
binne die US: 
 
 

 

 

 

 

 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDELING B: Besonderhede van aansoeker 
Volle naam:  Klik of tik hier om teks in te voeg.                                  

Studentenommer: Klik of tik hier om teks in te voeg.  

Ras: ☐ Swart Afrikaan ☐ Asiër ☐ Bruin ☐ Indiër ☐ Wit 

Selfgeïdentifiseerde geslag: ☐ Vrou ☐ Man ☐ Niebinêr 

Geboortedatum: Klik om datum in te voeg. Huistaal: Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Selnommer:  Klik of tik hier om teks in te voeg.  E-pos: Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Koshuis/PSO: Kies ŉ item. Klusternaam: Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Koshuis-/PSO-
naam 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 
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Studente-
betrokkenheid by 
buitekurrikulêre 
aktiwiteite buite die 
US: 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDELING E: Besonderhede van konferensie of ander ko-kurrikulêre 

geleentheid 
Dui asseblief aan of dit ’n nasionale, internasionale of 
aanlyn geleentheid is:  

Kies ŉ item 

Naam van geleentheid: Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Organiseerders van 
geleentheid: 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Geleentheidkategorie: Kies ŉ item Beskryf indien “Ander”. 

Datum van geleentheid: Van: Kalenderkiesly
s 

Tot: Kalenderkieslys 

Stad en land waar 
geleentheid plaasvind: 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Het jy navorsing gedoen oor 
die visumvereistes? 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Het ’n US-vereniging jou 
aanbeveel?  

Kies ŉ item Watter vereniging? 

Beskryf die geleentheid: 
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Waarom wil jy hierdie 
geleentheid bywoon? 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 

Wat verwag jy om uit hierdie 
geleentheid te leer? Hoe sal jy 
wat jy geleer het aan die 
algemene US-
studentegemeenskap oordra? 

Klik of tik hier om teks in te voeg. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

AFDELING F: Ander finansiële bystand van die US 

Merk asseblief slegs die toepaslike antwoord. 

☐         Ek het nie aansoek gedoen om enige ander finansiële bystand van die US óf sodanige bystand ontvang om 
hierdie geleentheid by te woon nie. 

☐ Ek het aansoek gedoen/doen tans aansoek om ander finansiële bystand van die US om hierdie geleentheid 
by te woon. 
Departement: Klik of tik hier om teks in te voeg. Bedrag: Klik of tik hier om teks in te voeg. 

☐ Ek het finansiële bystand van die US ontvang om hierdie geleentheid by te woon. 

Departement: Klik of tik hier om teks in te voeg. Bedrag: Klik of tik hier om teks in te voeg. 
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AFDELING G: Opsomming van koste (Voltooiing van hierdie afdeling is verpligtend selfs al 

word stawende dokumente ingesluit.) 
Wisselkoers wat ten tyde van die aansoek gebruik word om koste-opsomming te bereken, en die webadres van 
waar dit bekom is. 

Wisselkoers: Klik of tik hier om teks in te voeg. Webadres: Klik of tik hier om teks in te voeg. 

HET JY KWOTASIES BY HIERDIE AANSOEK INGESLUIT? (merk asseblief) JA NEE 

Vliegtuigkaartjie/vervoer                            (Rond af tot die naaste rand) ZAR  Klik of tik ☐ ☐ 

Vervoer na en van lughawe                        (Rond af tot die naaste rand) ZAR  Klik of tik ☐ ☐ 

Verblyf                                                             (Rond af tot die naaste rand) ZAR   Klik of tik ☐ ☐ 

Registrasie-/konferensiefooi                      (Rond af tot die naaste rand) ZAR  Klik of tik ☐ ☐ 

Visumaansoekfooi                                        (Rond af tot die naaste rand) 
 

ZAR  Klik of tik ☐ ☐ 

MINUS TOTALE FINANSIERING BEKOM ZAR  Klik of tik ☐ ☐ 

TOTAAL BENODIG VAN USKOF (Om totaal te kry, regsklik in die 0,00-
blokkie en kies “Update field”) 

ZAR 
 

   0  

 

Afdeling H: Kontrolelys van vereiste dokumente 

Sluit asseblief ’n afskrif van die volgende dokumente by hierdie aansoekvorm in. Aansoeke met onvolledige 
stawende dokumente sal nie verwerk word nie. Aansoekers sal nie hulle dokumente terugontvang nie. 
1. Aanvaardingsbrief vir/uitnodiging na die geleentheid ☐ 

2. Kwotasie van koste ☐ 

3. Akademiese departement se skriftelike goedkeuring van afwesigheidsverlof indien geleentheid 
in eksamen-/lesingtyd val 

☐ 

4. Skriftelike onderskrywing deur US-vereniging/-afdeling wat by die geleentheid geaffilieer is ☐ 

 

 


