Financiële steun aanvragen
Zodat deelnemers sessies kunnen bijwonen
Beste leraren en deelnemers,
Het bestuur van EYP-NL vind het belangrijk dat de evenementen van EYP inclusief zijn en dat iedereen de
interculturele EYP ervaring kan beleven. We snappen echter ook dat, voor sommigen, EYP een grote financiële
last met zich meebrengt. Om ervoor te zorgen dat al onze deelnemers een mogelijkheid hebben om naar het
buitenland te gaan hebben we een fonds beschikbaar gesteld.
Dit fonds is beschikbaar voor deelnemers die voor het eerst aan een Nederlandse Regionale of Nationale
sessie willen deelnemen en voor deelnemers die geselecteerd zijn voor een sessie in het buitenland. Als deze
deelnemers de kosten voor deelneming als een dusdanige barrière ervaren, dan kunnen ze via dit formulier
financiële steun aanvragen voor de specifieke sessie.
Wij snappen dat het aanvragen van financiële steun een gevoelig onderwerp kan zijn en daarom behandelen
we de aanvragen met gepaste discretie. Elke aanvraag voor financiële steun zal alleen door de 2
verantwoordelijke bestuursleden verwerkt worden. Daarnaast kan dit formulier ook anoniem via een docent
ingediend worden. Als je geen student meer bent op de middelbare school kan je dit via je voormalige
EYP-docent doen. Het ingevulde formulier dient naar international@eyp.nl gestuurd te worden.
Met vriendelijke groet,

Joris Dietz

Suzanne van Spijker

Secretary & International Coordinator

Penningmeester

1
European Youth Parliament The Netherlands

Info
Naam
N.B. Dit is niet verplicht
School
Naam van docent
Emailadres docent
Sessie in kwestie (Locatie + jaartal)
Participation fee voor deze sessie
Andere kosten voor de sessie
Hoeveelheid aanvraag financiële steun

€
€
€

Context [max. 600 woorden]
Om ervoor te zorgen dat het fonds eerlijk en juist verdeeld wordt vragen wij de deelnemer of leraar om de
benodigde context. Deze context moet de totale kosten van de sessie bevatten en welk deel daarvan EYP-NL
zou kunnen dekken. Deze context moet ook wat achtergrondinformatie geven over waarom jij in aanmerking
komt voor de financiële support van EYP-NL.

NB: De verantwoordelijke bestuursleden van EYP-NL hebben de bevoegdheid om te bepalen welke aanvragen
voor dit fonds worden goedgekeurd.
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