
REGLEMENT STIMULERINGSBEURZEN  
 
I. Algemeen  
Het bestuur van de Vereniging ESN heeft zich ten doel gesteld om door middel van stimuleringsbeurzen 
de beoefening van het vakgebied metabole ziekten te versterken. Hiertoe kunnen jaarlijks ca 2-5 
stimuleringsbeurzen worden uitgereikt (max €10.000,- per aanvraag).  
De aanvraag zal betrekking hebben op het vakgebied metabole ziekten en één of meerdere van de 
hieronder genoemde items:  

• Wetenschappelijk onderzoek naar metabole aandoeningen  
• De toepassing van het onderzoek van metabole aandoeningen in de patiëntenzorg  
• De wetenschappelijke vorming van ESN leden werkzaam in het vakgebied  
• Het initiëren van innovatief onderzoek  

 
In deze context kan bijvoorbeeld het volgende worden aangevraagd: het uitnodigen van een gastspreker 
voor een breed toegankelijk (mini)symposium, de organisatie van - of bijdrage aan - een mini-
symposium, een pilot onderzoek of een werkbezoek voor bv het leren van een nieuwe techniek.  
 
II. Vorm en inhoud van de aanvraag  
De aanvrager dient lid te zijn van de ESN, met uitzondering van een aanvraag voor een (bijdrage) aan 
een werkbezoek: dit kan voor een jonge onderzoeker (niet ESN lid) zijn op voordracht van een ESN lid. 
De aanvraag bestaat uit het ingevulde aanvraagformulier “stimuleringsbeurs”, waarbij aandacht 
gevraagd wordt voor de volgende items (max 1 A4):  

• Naam aanvrager en contactgegevens  
• Achtergrond aanvraag  
• Doel aanvraag met aandacht voor het belang van de aanvraag voor het vakgebied  
• De te verwachten resultaten / eventuele mogelijkheden vervolg aanvraag bij andere fondsen  
• Financiële onderbouwing voor het bedrag dat aangevraagd wordt  
• Start - en einddatum  

 
III Voorwaarden  
Na honorering van de beurs, zal het project waarvoor de aanvraag werd ingediend binnen 1 jaar moeten 
starten. Het project waarvoor de stimuleringsbeurs is verkregen dient binnen 2 jaar na toekenning van 
de beurs te zijn afgerond. Binnen 2 maanden na afronding van de aanvraag zal er een financiële 
afronding plaatsvinden op basis van een kort eindrapport dat is opgesteld door de aanvrager. Het 
verslag dient de behaalde resultaten en een verantwoording van de gemaakte kosten te bevatten, 
waarna het totale bedrag door de ESN wordt uitgekeerd. Indien echter uit de financiële verantwoording 
blijkt dat er een te groot bedrag was begroot en aangevraagd, zal de ESN alleen de daadwerkelijk 
gemaakte- en verantwoorde kosten vergoeden tot een maximum van het aangevraagde bedrag. Verder 
zal de financiële vergoeding van de ESN nooit méér bedragen dan € 10.000,= per aanvraag. In 
uitzonderlijke gevallen met onderbouwing, is het mogelijk een voorschot van het bedrag aan te vragen 
bij het bestuur via info@esnlt.org. 
De prijswinnaar zal met naamsvermelding van de aanvraag op de ESN website worden vermeld.  
 
IV Datum indiening stimuleringsbeurzen  
De deadline voor indiening van aanvragen wordt jaarlijks bekend gemaakt naar de leden en via de 
website. Aanvragen dienen ektronisch te worden ingediend via het algemene e-mailadres van de ESN: 
info@esnlt.org  
 
V Beoordeling  
De beoordeling geschiedt door een commissie, bestaande uit leden van de ESN (www.esnlt.nl). 
Aanvragen uit het eigen instituut zullen niet worden beoordeeld door een commissielid werkzaam in het 
betreffende centrum. De beoordelingscommissie is bevoegd om zich naar eigen goeddunken te 
informeren over het ingezonden onderzoek. De beoordelingscommissie zal het ESN bestuur van haar 
oordeel op de hoogte stellen. Tijdens het najaarssymposium zal door de voorzitter van de 
beoordelingscommissie voorlezing plaatsvinden van de gronden die de commissie tot haar oordeel 
hebben gebracht. Aansluitend zullen de prijzen worden uitgereikt door de voorzitter van de 
beoordelingscommissie. 


