Aanvraag Juniorbeurs bij de Stichting Historia Medicinae
Algemeen

Een juniorbeurs die door de Stichting Historia Medicinae wordt toegekend bedraagt
maximaal 1500 euro en kan worden ingezet voor de financiering van specifieke
onderzoeksactiviteiten zoals archiefonderzoek, congresbezoek, een onderzoeksstage, het
uitwerken van een MA-scriptie tot een wetenschappelijk artikel, etc.
De aanvrager dient nog niet gepromoveerd te zijn, maar wel ten minste een BA-diploma te
bezitten en verbonden te zijn aan een Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling en/of
zich aantoonbaar bezig te houden met de medische geschiedenis.
Inzending aanvraag
Het bestuur van de Stichting Historia Medicinae beraadslaagt twee maal per jaar (in april en oktober)
over aanvragen voor een juniorbeurs. Daartoe dient een aanvrage uiterlijk 1 maart of 1 september van
het betreffende kalenderjaar door de secretaris van de Stichting te zijn ontvangen.
Aanvraagformulier
Een aanvraag voor een juniorbeurs dient te zijn opgesteld op een door de Stichting in een
standaardformulier voorgeschreven wijze (zie hieronder). Dit formulier kan bij de secretaris van de
Stichting of via de website van de Stichting worden verkregen . De aanvraag dient vergezeld te gaan
van een begeleidende brief, ondertekend door de aanvrager.
Besluitvorming
De aanvrager wordt uiterlijk drie weken na de bestuursvergadering van april of oktober op de hoogte
gebracht van de beslissing door het bestuur. Over de beslissing wordt geen correspondentie gevoerd.
Herindiening
Tenzij uitdrukkelijk door de Stichting aangegeven, is het niet mogelijk om na afwijzing van een
aanvraag een herziene aanvraag voor hetzelfde project of dezelfde activiteit opnieuw bij de Stichting
in te dienen.
Adres
Aanvragen voor subsidie moeten worden verzonden naar:
prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Secretaris Stichting Historia Medicinae
Bernhardlaan 3
6226 BH Maastricht
of naar: acnkruseman@hotmail.com
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Voor de vergadering van het SHM-bestuur van (in te vullen door de secretaris van
de Stichting):
........................................................................................
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Titel project of activiteit
..................................................................................................................................
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Gevraagd subsidiebedrag
..................................................................................................................................
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Aanvrager(s)
Naam:........................................................................................................................
Correspondentie-adres:...............................................................................................
Postcode:...................................................................................................................
Plaats:........................................................................................................................
Telefoon:...................................................................................................................
E-mail:......................................................................................................................
Onderwijsinstelling.....................................................................................................
Studierichting……………………………………………………………………….
Datum BA-diploma…………………………………………………………………
Datum MA-diploma…………………………………………………………………
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Aantal bijlagen
..................................................................................................................................
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Samenvatting van het project/ de activiteit (maximaal 20 regels)
..................................................................................................................................
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Aanbeveling door begeleider/hoofd afdeling/ anderszins
....................................................................................................................................

Handtekening
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Details van het project/de activiteit (Aard van het project/de activiteit, het doel, de
aanleiding voor het project, plan van aanpak). Indien sprake is van een congres,
symposium of een reis, gelieve te vermelden de plaats van handeling, de beoogde
datum, het beoogd aantal aanwezigen en eventuele verslaglegging. Maximaal twee
pagina’s.
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Is deze of een vergelijkbare aanvraag recent elders ingediend ?
...............................................................................................................................
Zo ja, bij welke instantie ? Wanneer wordt een beslissing verwacht ?
................................................................................................................................
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Toelichting op en motivering van aangevraagde steun (bijvoorbeeld het
wetenschappelijk of maatschappelijk belang of de context van het project of
publicatie; max. 1 pagina)
................................................................................................................................
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Begroting
.....................................................................................................................................
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Ondertekening aanvrager(s).........................................................................................
Datum
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