
 
 

 

Beurzen JCI EC Bruges 2022 

 
JCI Senate Belgium voorziet voor de 2022 JCI European Conference in Brugge 
20 beurzen van € 100.  
 
Criteria  
 

• Om een beurs aan te vragen, moet de aanvrager 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 (buiten de online congressen in 

2020 en 2021) 
• De beurzen worden toegekend in 2 ronden:  

o De eerste oproep (15 beurzen) vindt plaats tot en met 7 december 2021 
o De tweede oproep (5 beurzen) vindt plaats tot en met 31 maart 2022 

• Deelnemen aan de firsttimers-oriëntation op het congres. Dit is een specifiek onthaal voor 
firsttimers van anderhalf uur aan de start van het congres. Hier krijg je nuttige info over het 
congres en leg je contacten met anders firsttimers. 

• Een bijdrage leveren aan de organisatie van het congres. Registreer je hiervoor als 
vrijwilliger.  

• Deelnemen aan minstens 1 training. Tijdens een congres worden meerdere trainingen 
georganiseerd. Maak je keuze. 

• Participeren aan de volgende onderdelen:  
o JCI Opening Ceremony  

Dit is de eerste avond van het congres. Dit is eigenlijk geen voorwaarde maar gewoon 
een must. Iedereen gaat er heen. Als je er niet geweest bent, heb je de start van het 
congres gemist. Het is vaak hier dat je snel nieuwe mensen leert kennen.  

o JCI TOYP Awards Ceremony of de Award Ceremony. De voltallige Belgische delegatie 
neemt hieraan deel omdat er ook Belgische dossiers worden ingediend en we samen 
supporteren.  

o Bijwonen van of deelnemen aan Debating Championship of Public Speaking 
Championship. Leden van JCI Belgium wonnen de voorbije jaren meermaals. 

 
Inhoud aanvraagbrief  
 

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

lid. 
• Overtuig ons in 200 tot 400 woorden van 

o je betrokkenheid bij JCI   
o je motivatie om deel te nemen aan de conferentie en wat je objectieven zijn 
o je 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. 

• Handtekening (of e-mail) van de voorzitter van je lokale afdeling waarin zij/hij de 
correctheid van je aanvraag bevestigt. De voorzitter mag ook een advies formulieren 
waarom jij de beurs moet krijgen.  

 

  



 
 

 

Toekenning 
 

• Het Bestuur van JCI Senate Belgium wijst de beurzen toe.  
o 15 beurzen voor 15 december 2021 
o 5 beurzen voor 30 april 2022 

• De beurzen worden toegekend op basis van de inhoud (motivering) van de aanvragen. 
o De aanvragen die tijdens de eerste oproep niet zijn weerhouden,  

worden automatische meegenomen naar de tweede oproep. 
• 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 het Bestuur van JCI Senate Belgium.  
• Er is geen beperking op het aantal aanvragen per lokale afdeling.  
• Indien er minder dan 20 reguliere aanvragen zijn, kan het individuele beursbedrag nog 

verhogen.  
 

Uitdagingen  
 

1. Sociale media (min. 2 kanalen selecteren)  
• Facebook: Je publiceert elke dag een post met je congreservaring van die dag 

(incl. foto’s) op je eigen Facebookprofiel met de officiële hashtag van het 
congres en de hashtags #JCI #JCIBelgium  

• Twitter: Je publiceert minimum 3 keer per dag een post op Twitter met de 
officiële hashtag van het congres en de hashtags #JCIBelgium #JCI 

• Instagram: Je publiceert minimum 3 keer per dag een post op Instagram met de 
officiële hashtag van het congres en #JCIBelgium, #JCI  

2. Je komt persoonlijk rapporteren over het congres tijdens een event van JCI Senate 
Belgium (New Year Event, Mid Year, Summer event, JCI Day, Nationale conventie).  

3. 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 690 woorden) 

4. Je maakt een eigen voorstel dat voor het congres wordt goedgekeurd door het 
bestuur van JCI Senate Belgium. 

 

Contactinfo 

 

 

Bestuurder Internationalisme JCI Senate Belgium 2022 
Nadja Maraité 
nadja.maraite@jci.be 

Voorzitter JCI Senate Belgium 2022 
Geert Weymeis 
geert.weymeis@jci.be 
 


