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Jaarlijks reikt de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam twee studiebeurzen, beide ter
waarde van € 750,- uit voor het volgen van een taalcursus in Italië. De uitreiking vindt
plaats op de slotavond van elk verenigingsjaar, in mei / juni. In het hier volgende protocol
staat beschreven wie in aanmerking komt voor het aanvragen van een studiebeurs en aan
welke voorwaarden de aanvraag en de besteding van een toegekende studiebeurs moeten
voldoen.

Protocol studiebeurs

Wie kan een studiebeurs aanvragen bij Dante Alighieri Rotterdam?
Leden van de Vereniging Dante Alighieri Rotterdam die:


minimaal twee jaar lid zijn van de vereniging, en



minimaal twee taalcursussen bij de vereniging hebben gevolgd, en



niet eerder een studiebeurs van de vereniging toegekend hebben gekregen, en



ten tijde van het indienen van de aanvraag geen bestuurslid van de vereniging zijn.

Aanvraagprocedure voor de studiebeurs:


Schrijf een motivatiebrief in het Italiaans met een lengte van circa 300 woorden;



Stuur de motivatiebrief met uw persoonlijke gegevens t.a.v. de secretaris van de vereniging.
Digitaal adres: info@danterotterdam.nl
Postadres: Postbus 19219 3001 BE Rotterdam



De aanvraag dient uiterlijk drie weken voorafgaand aan de slotavond van het verenigingsjaar
bij de secretaris ingediend te zijn.



Na het (tijdig) indienen van de aanvraag, ontvangt u, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de
slotavond, een ontvangstbevestiging.



Het bestuur neemt de aanvraag in behandeling en beslist of de aanvrager voor een
studiebeurs in aanmerking komt.
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Uitreiking en toekenning van de studiebeurzen:


De namen van de winnaars van een studiebeurs worden op de slotavond van het
verenigingsjaar bekend gemaakt.



Alle aanvragers die van de secretaris een bevestiging hebben ontvangen dat zij in aanmerking
komen voor een beurs dienen op deze avond aanwezig te zijn.



Het gehele bestuur zal zich buigen over de ingestuurde motivatiebrieven en tot een
(unanieme) keuze komen voor de twee winnaars.

Voorwaarden voor de besteding van een toegekende studiebeurs:


De toegekende studiebeurs is geldig voor gebruik in de volgende periode: vanaf het moment
van toekenning tot 1 september van het jaar volgend op het jaar waarin de beurs is toegekend
(dat komt neer op circa een jaar en drie maanden).



De toekenning geldt voor de aanvrager en is niet aan derden overdraagbaar.



De studiebeurs dient gebruikt te worden voor een taalcursus bij een gerenommeerde
taalschool in Italië. Bij de secretaris van het bestuur dient voor gebruik te worden geverifieerd
of de gekozen instelling aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet. De secretaris geeft graag
informatie en advies over het aanbod van taalscholen in Italië.



De taalcursus dient een minimale duur van 1 week te hebben.



De borsista (degene die de beurs toegekend heeft gekregen) dient zelf contact op te nemen
met de gekozen school en de kosten moeten vooraf door de borsista worden betaald,
alvorens deze gedeclareerd kunnen worden.



Na terugkomst schrijft de borsista een verslag in het Italiaans over het verblijf en de gevolgde
cursus in Italië. Dit verslag heeft een lengte van circa 400 woorden met bij voorkeur 1 of 2
foto’s ter illustratie. Het verslag zal worden geplaatst in de Invito, de digitale nieuwsbrief, en op
de website van de vereniging.



Om de declaratie van de toegekende som van € 750,- te kunnen honoreren, ontvangt het
bestuur (t.a.v. de secretaris) van de borsista:
- de betalingsbewijzen van de cursus en evt. van de (gedeeltelijke) kosten m.b.t. reis/verblijf
- het bewijs van deelname aan de cursus
- het verslag van de cursus in het Italiaans
De genoemde bewijzen moeten bij de taalschool worden verkregen. Zowel de bewijzen als
het verslag dienen aan de secretaris van de vereniging te worden toegestuurd.
Na ontvangst van de juiste documenten zal de betaling van het toegekende bedrag aan de
borsista worden gedaan.
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