Beurzen EC en WC JCI 2019
JCI Senate Belgium voorziet telkens 6 beurzen van € 200
Criteria
•
•
•
•

•

Om een beurs aan te vragen, moet de kandidaat lid zijn van een afdeling van JCI Belgium.
Bij de start van het congres maximum 3 jaar lid zijn van JCI
Voor het eerst deelnemen aan een internationaal congres
De aanvraag indienen uiterlijk op
o 8 april 2019 voor het JCI EC in Lyon ;
o 4 oktober 2019 voor het JCI WC in Tallinn.
Te versturen aan de voorzitter en bestuurder internationalisme JCI Senate Belgium (zie verder)
Naast de First timer oriëntation en 1 training minstens deelnemen aan 3 van volgende onderdelen:
JCI TOYP Awards Ceremony of award ceremony
JCI Presidential inauguration
Debating of Public speaking championship
2 trainingen
Belgian Business Forum of een gelijkaardige activiteit

Inhoud aanvraagbrief
•
•
•

Naam, adres, telefoon, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer
Naam van de lokale afdeling en toetredingsdatum als JCI-lid
Beschrijf in minimum 200 en maximum 400 woorden
o Uw betrokkenheid bij JCI
o Uw motivatie waarom u zal deelnemen aan het congres en wat uw objectieven er zijn.
o Uw ambities binnen JCI tot aan de leeftijd van 40 jaar (4 pijlers, functies, …)
o Duid minstens 2 uitdagingen aan die u zal aangaan uit de onderstaande lijst.

Aanvullend schrijven van de LA-voorzitter
•
•

Bevestig de correctheid van de informatie in de aanvraagbrief
Waarom beveelt u JCI Senate Belgium aan om uw lid een beurs toe te kennen (ambitie,
groeipotentieel, internationale oriëntering, …)

Toekenning
•
•
•
•
•

De Raad van Bestuur (RvB) JCI Senate Belgium wijst de beurzen toe.
De beurzen worden toegekend op basis van de inhoud (motivering) van de aanvragen.
Alle incorrecte informatie in het aanvraagdossier leidt tot verval van de aanvraag en/of uitbetaling.
De uitbetaling gebeurt na evaluatie van de uitdagingen en alle andere voorwaarden door de
RvB JCI Senate Belgium.
Er is geen beperking op het aantal aanvragen per lokale afdeling.

Uitdagingen
1.

2.
3.
4.
5.

Sociale media (min. 2 kanalen selecteren)
a. Facebook – Publiceer elke dag een rapport (incl. foto’s) op de Facebookpagina van
JCI Senate Belgium.
b. Twitter – Publiceer minimum 3 keer per dag een post op Twitter met de officiële hashtag
van het congres en #JCIBelgium1timer
c. Instagram – Publiceer minimum 3 keer per dag een post op Instagram met de officiële
hashtag van het congres en #JCIBelgium1timer
Actief deelnemen aan minstens 1 taak ten voordele van de commissie die de Belgische delegatie
leidt (vooraf of tijdens).
Persoonlijk rapporteren over het congres tijdens een event van JCI Senate Belgium (New Year Event,
Mid Year, Summer event, JCI Active Citizen Day, Nationale conventie).
Klassiek geïllustreerd eindrapport van minimum 800 woorden opmaken.
Een eigen voorstel dat wordt goedgekeurd door de RvB JCI Senate Belgium

Beurzen European Academy 2019
JCI Senate Belgium voorziet 6 beurzen van € 200
Criteria
•
•
•

Geselecteerd zijn om deel te nemen aan de JCI European Academy.
De aanvraag indienen uiterlijk 1 week voor de start van de training.
Te versturen aan de voorzitter en bestuurder internationalisme JCI Senate Belgium (zie verder).
De volledige training volgen.

Inhoud aanvraag
•
•

Naam, adres, telefoon, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer.
Naam van de lokale afdeling.

Toekenning
•
•
•

De Raad van Bestuur (RvB) JCI Senate Belgium wijst de beurzen toe.
De uitbetaling gebeurt na evaluatie door de RvB JCI Senate Belgium.
Er is geen beperking op het aantal aanvragen per lokale afdeling.

Contactinfo
Voorzitter JCI Senate Belgium 2019
Sophie Angenot
sophie.angenot@quadata.eu

Bestuurder internationalism JCI Senate Belgium
Sarah Lammers
sarah.lammers@jci.be

