Reglement Reisbeurzen
voor Jonge Onderzoekers

1. Om het oordeelkundig gebruik van Thermische Analyse en/of
Calorimetrie in Nederland en Vlaanderen te stimuleren kan het bestuur
van de TAWN een beurs toekennen aan jonge onderzoekers die op een
(inter)nationaal congres of symposium resultaten van hun werk willen
presenteren door middel van een lezing of een poster.
2. Het bestuur van de TAWN zal zich inzetten om deze mogelijkheid bekend
te maken.
3. Het te presenteren werk moet voor een significant deel bestaan uit het
correct toepassen van Thermische Analyse, zoals bijvoorbeeld DSC,
DTA, TG, TMA, DMA en DEA, of calorimetrie.
4. Het budget dat voor de beurzen beschikbaar is wordt door het bestuur
van de TAWN vastgesteld. Het bestuur zal trachten om het budget via
één of meer sponsors bijeen te brengen.
5. De frequentie van toekenning van beurzen is budgetgebonden, en
daardoor mede afhankelijk van de sponsormiddelen. In principe wordt
gestreefd naar een jaarlijkse toekenning van een beurs.
6. Een beurs kan op ieder gewenst tijdstip worden toegekend aan een
kandidaat die een aanvraag indient bij het bestuur. De aanvraag dient te
zijn voorzien van een ‘abstract’ van de presentatie, aangevuld met
relevante informatie om de aanvraag te kunnen beoordelen. Hieronder
wordt in ieder geval verstaan het CV van de kandidaat alsmede een
aanbevelingsbrief vanuit het bedrijf of de instelling waar het te
presenteren werk is uitgevoerd. Tevens dient een begroting van de
kosten te worden overlegd.
7. De kandidaat voor een beurs dient de leeftijd van 35 jaar nog niet te
hebben bereikt op het moment van indiening van de aanvraag van de
reisbeurs.
8. Over toekenning van een beurs wordt beslist door het bestuur van de
TAWN op basis van de kwaliteit van de voorgestelde presentatie.
9. Wanneer een bestuurslid zelf is betrokken bij het werk van een
kandidaat, dan zal hij/zij wel mee kunnen overleggen en adviseren, maar
niet deelnemen aan een eventuele stemming over toekenning van een
beurs.

10. De beurs bestaat uit een geldbedrag. De hoogte van dit bedrag wordt
bepaald door het bestuur, maar zal nimmer meer bedragen dan het totaal
van de inschrijvings-, reis- en verblijfskosten.
11. In geval van sponsoring worden de sponsors vermeld bij de uitreiking van
de beurs en bij de presentatie.
12. Van degene die een beurs krijgt toegewezen wordt verwacht dat hij/zij
een voordracht zal houden over zijn/haar werk tijdens een door de TAWN
georganiseerde Thermische Analyse bijeenkomst in Nederland of
Vlaanderen.
13. Een persoon kan slechts eenmalig een beurs ontvangen.
14. Het TAWN-bestuur is niet gebonden opening van zaken te geven over de
besluitvorming.
15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het TAWN-bestuur.
16. Dit reglement vervangt het reglement vastgesteld in de TAWN bestuursvergadering op 21 september 2006.
Vastgesteld te Eindhoven,
in de TAWN-bestuursvergadering op 30 september 2019.

