Internationalisme beurzen 2021
EC 2021 (ROSTOCK – GERMANY)

WC JCI 2021 (JOHANNESBURG – SOUTH-AFRICA)

JCI Senate Belgium voorziet 5 beurzen van € 200 voor elk fysiek gehouden congres. Mocht
Rostock digitaal doorgaan, maar Johannesburg fysiek, dan zullen er 10 beurzen voorzien zijn
voor Johannesburg.
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 4 jaar lid zijn van JCI
Voor het eerst deelnemen aan een internationaal congres
De aanvraag indienen ten laatste een week voor de officiële start van het congres ten
aanzien van de voorzitter en bestuurder internationalisme van JCI Senate Belgium (zie
verder)
Deelnemen aan de firsttimers-oriëntation op het congres. Dit is een specifiek onthaal voor
firsttimers van één à anderhalf uur aan de start van het congres. Hier leer je meteen je
‘gelijken’ qua congres-ervaringen kennen, en dat schept een band.
Deelnemen aan minstens 1 training. Tijdens een congres zijn er tal van verschillende
trainingen en vormingscursussen voorzien.
Naar keuze deelnemen aan 3 van volgende onderdelen:
o JCI Opening Ceremony
Dit is de eerste avond van het congres, en dit is eigenlijk geen voorwaarde maar
gewoon een must; daar gaat iedereen naar toe, als je er niet geweest bent heb je de
start van het congres gemist, heb je onze Belgische voorzitter JCI-voorzitter niet kunnen
aanmoedigen op het podium…
o JCI TOYP Awards Ceremony of de Award Ceremony. Ook hier neemt in het algemeen de
hele Belgische delegatie aan deel omdat er ook Belgische Awarddossiers zijn ingediend.
o Bijwonen van de debating of The Public Speaking Championship – of beter nog :
‘Deelnemen !’
De finale vindt plaats in de laatste dagen van het congres, de Belgen waren vele malen
kampioen in de voorgaande jaren…
o Deelnemen aan 2 trainingen naar keuze
o Het Belgian Business Forum bijwonen of actief deelnemen aan een gelijkaardige
activiteit die de Belgische delegatie organiseert

Inhoud aanvraagbrief



Naam, adres, telefoon, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer
Naam van de lokale afdeling, naam van de huidige voorzitter en toetredingsdatum als JCIlid.



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.

Aanvullende bevestiging van de LA-voorzitter


Stuur uw aanvraagbrief ook door naar uw voorzitter van de afdelingen en laat
haar/hem de correctheid bevestigen van de informatie in de aanvraagbrief.

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.
Indien er meer dan 5 aanvragen, dewelke aan alle voorwaarden voldoen, dan wordt het
totaalbedrag bestemd voor dat congres, verdeeld over het aantal aanvragen.

Uitdagingen
1. Sociale media (min. 2 kanalen selecteren)
 Facebook : Je publiceert elke dag een post (incl. foto’s) op je eigen
Facebookpagina met de officiële hashtag van het congres en #JCIBelgium1timer
met uw ervaringen van die dag
 Twitter : Je publiceert minimum 3 keer per dag een post op Twitter met de
officiële hashtag van het congres en #JCIBelgium1timer
 Instagram : Je publiceert minimum 3 keer per dag een post op Instagram met
de officiële hashtag van het congres en #JCIBelgium1timer
2. Je neemt actief deel aan minstens 1 taak ten voordele van de commissie die de
Belgische delegatie leidt (vooraf of tijdens het congres).
3. Je komt 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).
4. Je maakt een klassiek geïllustreerd eindverslag in pdf van minimum 800 woorden,
met je ervaringen van op het congres. (de tekst die je nu leest bevat 670 woorden)
5. Je maakt een eigen voorstel dat wordt goedgekeurd door de RvB JCI Senate Belgium
Contactinfo
RVB Internationalisme JCI Senate Belgium 2021
Geert Steenhaut
geert.steenhaut@hotmail.be
0472/74.13.96

Voorzitter JCI Senate Belgium 2021
Tom Commeine
tom.commeine@gmail.com

