Jaarlijks budget studentenbeurs Palynologische Kring
Om jonge mensen verder te helpen in het vakgebied palynologie wil de Palynologische
Kring jaarlijks een deel van de inkomsten besteden aan een studentenbeurs.
Richtlijnen:
MsC- of PhD-studenten kunnen een aanvraag indienen bij het bestuur voor het ter
beschikking stellen van een beurs ter waarde van (een deel van) de inschrijfkosten van een
evenement. Het gaat om een congres, cursus, summer school of symposium dat binnen het
vakgebied palynologie valt.
Studenten (Msc of PhD) kunnen reageren op de beurs door een motivatiebrief (opgesteld in
de engelse taal) en een CV aan het secretariaat van de Palynologische Kring te
sturen/emailen. Tevens dienen zij aan te tonen dat er geen directe financieringsbronnen
binnen hun project zijn voor het evenement.
Aanvragen dienen voor 31 maart van dat jaar ingediend te zijn.
Het bestuur beslist of zij de aanvraag binnen het kader van de Palynologische Kring vinden
passen. Dit is volgens de statuten uit 1968: De bevordering van de palynologische
wetenschap in de meest uitgebreide zin. Het opwekken, in stand houden en doen toenemen
van de belangstelling voor palynologie.
Het budget is maximaal 1000 euro per jaar en kan worden besteed aan de inschrijfkosten van
een evenement. Het budget kan verdeeld worden over meerdere studenten (Msc of PhD) of
verschillende evenementen. Aanvragen voor een bijdrage in de kosten van veldwerk,
materiaal of reiskosten worden niet gehonoreerd.
Voorwaarde voor het ontvangen van de beurs is een lidmaatschap van de Palynologische
Kring. Bovendien wordt er een tegenprestatie verwacht in de vorm van een verslag van het
evenement en/of dat er een lezing wordt gehouden bij een volgende bijeenkomst. Het
verslag van het evenement zal op de website van de Palynologische Kring worden
gepubliceerd
De betaling van de beurs kan op twee manieren verlopen. Of de beurs ter hoogte van het
inschrijfgeld wordt direct aan de organisatie van het evenement overgemaakt. Of de student
ontvangt de beurs na overleg van een betalingsbewijs van het betreffende evenement.
De studenten ontvangen een bewijs van het verkrijgen van de beurs zodat ze dit voor hun
CV kunnen gebruiken.
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Palynologische Kring.

