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Beurzen JCI World Congress Amsterdam, Nederland – 6-10 nov 2017 
JCI Senate Belgium voorziet 7 beurzen van 200 € elk 

De volgende criteria zijn van toepassing 
• Geboren zijn na 31 oktober 1987. 
• Op 31 oktober 2017 maximum 5 jaar lid zijn van JCI Belgium. 
• Voor de eerste maal deelnemen aan een internationale JCI-conferentie. 
• Een aanvraagdossier indienen uiterlijk op 1 oktober 2017. 
• Te versturen aan de Voorzitter en de Bestuurder internationalisme JCI Senate Belgium. 

carolinethoonen@icloud.com en geert.weymeis@outlook.com. 
• Het volledige Congres bijwonen. 
 
Inhoud van de aanvraagbrief  (min. 200 woorden) 
• Naam van de Lokale Afdeling en toetredingsdatum als  JCI-lid. 
• Naam, voornaam, adres, telefoon, geboortedatum, emailadres en bankrekeningnummer. 
• De betrokkenheid van de kandidaat in de JCI- activiteiten. 
• De reden die hem/haar motiveert om deel te nemen aan het Congres. 
• Zijn/haar visie betreffende zijn/haar opties/functies in JCI tot zijn/haar 40 jaar. 
• Drie uitdagingen die zij/hij wil aangaan (zie bijlage ‘uitdagingen beurzen JCI Senate Belgium 2017’) 

 
Aanvullend schrijven van de voorzitter van de LA  
• Gedateerd en getekend door de Voorzitter (kan per e-mail). 
• Bevestigt de correctheid van de informatie in het dossier. 
• Motivering tot steun voor de kandidaat. 
 
Uitdagingen voor de first timer en uitreiken van de beurzen 
• Bij keuze voor het rapport dit uiterlijk versturen aan carolinethoonen@icloud.com en 

geert.weymeis@outlook.com tegen 11 december 2017. 
• JCI Senate Belgium beslist samen met EVP internationalisme JCI Belgium over de dossiers voor de 

beurzen en geeft feedback ten laatste op 15 oktober 2017.  
• Een lokale afdeling kan een onbeperkt aantal beurzen ontvangen. 
• Alle incorrecte informatie die ontdekt wordt tussen het ontvangen van de kandidatuur en de betaling 

van de beurs zal tot annulering van de betaling van de beurs leiden. 
• De toegekende beurzen zullen ten laatste op 31 december 2017 uitbetaald worden. 

 
Geert Weymeis, Bestuurder internationalisme JCI Senate Belgium 2017 
Caroline Thoonen, Voorzitter JCI Senate Belgium 2017 
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