Noyons stipendia
Criteria voor toekenning:
1. Het onderzoeksvoorstel moet innovatief zijn. Het voorstel mag onderdeel zijn van een reeds
bestaande onderzoekslijn, maar moet een concreet, nieuw (deel)project betreffen. Het
voorgestelde onderzoek mag nog niet zijn gestart.
2. Het onderzoeksvoorstel moet een wetenschappelijke vraagstelling betreffen en moet van een
hoge wetenschappelijke kwaliteit zijn.
3. Het beschreven onderzoek dient toepasbaar te zijn voor de laboratoriumgeneeskunde, dan wel
het belang van de laboratoriumgeneeskunde in brede zin te dienen.
4. Aanvragen voor het Noyons stipendium kunnen alleen ingediend worden door aspirant- of
registerleden van de NVKC. De hoofdindiener dient tenminste één jaar lid van de NVKC te zijn,
voordat deze in aanmerking kan komen.
Criteria voor uitkeren stipendia:
1. Stipendia worden uitsluitend uitgekeerd op een door het ontvangende instituut erkende rekening.
Deze rekening kan niet op naam van een individu gesteld zijn.
2. Het eerste deel van het stipendium wordt uitgekeerd binnen 3 maanden na toekenning van het
stipendium. In deze periode dient ook het onderzoek gestart te worden.
3. Indien een onderzoek pas later dan onder -2- gesteld kan starten, dan dient dit – met toelichting –
aan het bestuur van de Noyons stichting te worden gemeld. Het bestuur zal dan besluiten of het
onderzoek alsnog in aanmerking komt voor het stipendium.
4. De ontvanger van het Noyons stipendium zal circa een jaar na ontvangst van het eerste deel van
het stipendium een voortgangsrapport aan het bestuur sturen. Het voortgangsrapport geeft een
beknopt overzicht van de vorderingen van de pilot studie. Het tweede deel van het stipendium
wordt pas uitgekeerd, nadat het voortgangsrapport is goedgekeurd door het bestuur van de
Noyons stichting.
5. Indien een voortgangsrapportage van het onderzoek pas later dan onder -4- gesteld kan worden
opgeleverd, dan dient dit – met toelichting – aan het bestuur van de Noyons stichting te worden
gemeld. Het bestuur zal dan besluiten of het onderzoek alsnog in aanmerking komt voor het
tweede deel van het stipendium.
6. Indien binnen 15 maanden na ontvangst van het eerste deel van de subsidie nog geen
voortgangsrapportage is ontvangen, dan zal het stipendium als beëindigd worden beschouwd. Dit
zal schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld en het tweede deel van het stipendium zal
dan niet worden uitgekeerd. Dit besluit is onherroepelijk.

Criteria Noyons stipendia d.d.10 november 2014

