
Reglement BeurZenFonds

Het BeurZenFonds is ingesteld door de Stichting IZIN, met als doel het verstrekken van beurzen aan
personen die deel willen nemen aan zenprogramma’s maar dat niet kunnen betalen.
Artikel 1: inkomsten
1.1 Het fonds verwerft inkomsten uit voor het fonds geoormerkte donaties.

Artikel 2: Aanvragen
2.1 Aanvragen voor een beurs kunnen alleen worden ingediend voor deelname aan zen-programma’s
georganiseerd door het International Zen Center Noorder Poort.
2.2 Aanvragen gebeurt door het invullen en per mail of post versturen van een aanvraagformulier te
publiceren op de website van het IZIN. Er is een apart mail-adres voor de aanvragen.
2.3 Er kan alleen een beurs worden aangevraagd voor de goedkoopste manier van deelname (bijvoorbeeld
een 2p-kamer en geen 1p-kamer).
2.4 De aanvrager dient minimaal 30% van de kosten zelf bij te dragen.
2.5 Bestuursleden van de stichting IZIN kunnen geen aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds.

Artikel 3: BeurZen-commissie
3.1 Aanvragen worden beoordeeld door de BeurZen -commissie, die bestaat uit twee bestuursleden van
IZIN.
3.2 De BeurZen-commissie wordt benoemd door het IZIN bestuur.
3.3 Bij langere afwezigheid kan één van de leden zich tijdelijk laten vervangen door een ander bestuurslid.
3.4 De commissie legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid, aan de hand
van een geanonimiseerd overzicht van de verstrekte beurzen (bedrag, programma).

Artikel 4: Beoordeling
4.1 Elke aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld; persoonsgegevens van de aanvrager zijn alleen bekend
bij de commissie en na toekenning bij het kantoor van de Noorder Poort.
4.2 De commissie beslist binnen drie weken na ontvangst over een aanvraag.
4.3 Een beurs wordt alleen toegekend als beide commissieleden het daarmee eens zijn.
4.4 Een aanvraag wordt afgewezen als het fonds op het moment van beoordeling over minder geld
beschikt dan wordt aangevraagd.
4.5 Overige beoordelingscriteria worden vastgesteld door het volledige bestuur.
4.6 Bij een afwijzende beslissing wordt een motivering van de afwijzing gegeven. Tegen een afwijzing is
geen beroep mogelijk.

Artikel 5: Uitkering
5.1 Het toegekende bedrag wordt overgemaakt naar de Noorder Poort.

Artikel 6: Kosten
6.1 Leden van de BeurZen-commissie krijgen gemaakte reiskosten vergoed, tot een maximum van 2% van
de inkomsten van het fonds.
6.2 Het fonds maakt geen verdere kosten, zodat minimaal 98% van de donaties kan worden uitgekeerd als
beurs.


