BEURZENPROGRAMMA 2020-2021
Het doel van de beurzen is te zorgen voor een financiële ondersteuning van
belangstellende jongeren die gebruik willen maken van een programma van AFS
Nederland maar voor wie de kosten een belemmering zijn voor deelname.
Een beurs is altijd een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten en nooit een dekking
van het hele bedrag. De beurs is uitsluitend geldig voor het Highschool en University
Programma voor een heel schooljaar.
Voor aanvullende informatie: vlady.kasperaitis@afs.org.
Het beurzenprogramma wordt beheerd door AFS Nederland en gefinancierd door
diverse sponsoren. De sponsoren kunnen aangeven dat ze een specifieke kandidaat
willen ondersteunen. Anderen hebben aangegeven dat ze het sponsorgeld willen storten
in het algemene fonds, van waaruit de kandidaten ondersteund worden.
De USA en Japan zijn uitgezonderd van een mogelijkheid voor een beurs.
Voor een uitwisseling in het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende beurzen
beschikbaar:
2x € 3000,- voor alle landen (m.u.v. Japan en de USA)
Deze beurs kan aangevraagd worden voor landen waarvan de deelnemersbijdrage
€8000,- of minder is.
2x € 5000,- voor alle landen (m.u.v. Japan en de USA)
Deze beurs kan aangevraagd worden voor landen waarvan de deelnemersbijdrage hoger
dan €8000,- is.
Azië-beurs
1 x €2000,- (niet inkomensafhankelijk)
Naast deze bovengenoemde beurzen die door AFS Nederland worden beheerd hebben
enkele Aziatische AFS-landen ook een aantal plekken met beurzen die wereldwijd
gelden, toegekend. De Azië-beurs kent geen inkomensnorm.
Aanvraag voor een Azië-beurs loopt via AFS Nederland. Deze Aziatische landen bepalen
zelf aan wie ze de beurzen toekennen. Deze beurzen gelden voor de volgende landen:
Filipijnen, Thailand, Hong Kong, Indonesië en Japan. De beurs geeft 2000 euro korting
op de deelnemersbijdrage.

Voorwaarden:








De inkomensgrens voor beursaanvragen is €55.000,- per jaar (met uitzondering
van de Azië-beurs). Verdienen jouw ouders meer maar zijn er omstandigheden
waardoor je denkt toch voor een beurs in aanmerking te komen dan kun je dit
uiteraard met AFS overleggen;
Beurzen kunnen aangevraagd worden voor ieder land m.u.v. de Verenigde Staten
en Japan;
Beursaanvragen voor een aantal landen krijgen voorrang (Indonesië, Tsjechië,
Hongarije, Letland en Servië);
Beurzen van € 3000,- kunnen aangevraagd worden voor jaarprogramma’s waarvan
de deelnamekosten maximaal € 8000,- zijn;
Beurzen van € 5000,- kunnen aangevraagd worden voor jaarprogramma’s waarvan
de deelnamekosten hoger dan € 8000,- zijn;
De beursaanvraag, inclusief formulier, juiste papieren en volledig online
dossier, is compleet bij AFS Nederland binnen vóór 31 januari 2020.

De kandidaat…







…voldoet formeel aan alle eisen die gesteld worden aan deelname van AFS en
wordt daar op gescreend, inclusief huisbezoek en online dossier;
…wil mee met AFS vanwege de missie van AFS en kan dat goed motiveren
middels een motivatiebrief of -video;
...is bereid om, tijdens en na terugkomst, over zijn/haar ervaringen te
communiceren, mede in het kader van de promotie voor AFS Nederland;
…heeft geen strafblad, en kan een ‘Verklaring Goed Gedrag’ overleggen;
…heeft goede schoolresultaten en is enthousiast om in het gastland actief op
school mee te doen;
…is actief in zijn/haar vrije tijd (sport, vrijwilligerswerk, muziek etc).

Selectie van kandidaten:
Een selectiecommissie zal een keuze maken op basis van de lijst met kandidaten, die
aangegeven hebben in aanmerking te willen komen voor een beurs en die tijdig een
volledig online dossier hebben aangeleverd. De commissie bestaat uit de directeur van
AFS Nederland, de voorzitter en penningmeester van de Stichting AFS Nederland en
twee andere (per jaar wisselende) leden vanuit de actieve vrijwilligers van AFS.

Hoe vraag je een beurs aan? (voor Azië-beurs lees verder)
1.
2.
3.

4.
5.

Meld je aan via de aanmeld-knop op de website van AFS Nederland;
Vul het online dossier compleet in;
Schrijf een motivatiebrief waarin je opneemt waarom je met AFS weg wilt, indien
je landenkeuze al bekend is, waarom je juist daarheen wilt, waarom jij specifiek in
aanmerking komt voor de beurs en welke acties jij onderneemt om wat
inkomsten te vergaren voor je AFS-jaar. De brief mag worden aangevuld met een
video of een uiting in een ander medium. Uit je motivatie blijkt ook welke
inspanningen je zelf doet om het benodigde geld voor de uitwisseling bijeen te
krijgen.
Vul het aanvraagformulier in en voeg de opgevraagde informatie toe.
Stuur alles vóór 31 januari 2020 op naar info@afs.nl.

Voor de Azië-beurs geldt:
1.
Meld je aan via de aanmeld-knop op de website van AFS Nederland;
2.
Vul het online dossier compleet in;
3.
Schrijf een motivatiebrief in het Engels waarin je opneemt, waarom je met
AFS weg wil, indien je landenkeuze bekend is, waarom je daar heen wil,
waarom jij specifiek in aanmerking komt voor de beurs.
Het is niet mogelijk om verschillende beurzen tegelijk aan te vragen, stapelen is niet
toegestaan. Je kunt dus maximaal één beurs tegelijk aanvragen.
Stuur jouw volledige beursaanvraag vóór 31 januari 2020 per e-mail op naar info@afs.nl
met als onderwerp “Beursaanvraag 2020-2021” en vermeld je volledige naam.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

