Proefschriftenfonds NVMM/KNVM
Doel
Het proefschriftenfonds van de Commissie Wetenschap van de NVMM/KNMV keert financiële
bijdragen uit ter bekostiging van het uitgeven van proefschriften op het gebied van de
microbiologie. Dit zo lang de financiële middelen van het fonds toereikend zijn en voldaan
wordt aan de vigerende criteria.
Het doel hiervan is zowel het bevorderen van de wetenschap, het trekken van NVMM/KNVMleden naar de voor- en najaarsvergaderingen, als het bevorderen van het lidmaatschap van
de NVMM/KNVM onder niet-gepromoveerde onderzoekers.

Hoogte van de vergoeding
Er wordt een bedrag van EUR 250,= beschikbaar gesteld per promovendus die aan de
criteria voldoet. Het proefschriftenfonds wordt beheerd door de Commissie Wetenschap van
de NVMM/KNVM.

Criteria toekenning
De aanvrager heeft als 1e auteur ten minste tweemaal een uit het onderzoek voortgekomen
abstract gepresenteerd tijdens de bijeenkomsten van de NVMM/KNVM. Aanvrager dient
bewijs van presentatie te overleggen. De aanvrager dient lid te zijn van de NVMM/KNVM.

Voorwaarden en procedure
Het verzoek tot ondersteuning dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de
van de Commissie Wetenschap van de NVMM, met vermelding van de ingangsdatum van het
NVMM/KNVM-lidmaatschap en datum en titel van de gepresenteerde abstracts.
Op het moment van de aanvraag moet de promotiedatum zijn vastgesteld. De aanvraag kan
op zijn vroegst drie maanden voor de vastgestelde promotiedatum worden ingediend.
Schriftelijke vermelding van de steun moet worden opgenomen in het proefschrift zelf
(“Printing of this thesis was financially supported by the Netherlands Society of Medical
Microbiology (NVMM) and the Royal Netherlands Society for Microbiology (KNVM)”); dus niet
als een losse bijlage. Verklaring moet worden verstrekt dat het geld ook daadwerkelijk aan de
drukkosten wordt besteed. Hierbij dient een kopie van de aanvraag van een ISBN-nummer
voor het boekje te worden bijgesloten met een indicatieve kostprijs van minimaal Euro 187,50.
Het is niet toegestaan om tegelijkertijd van andere aan de NVMM-voorjaarsvergadering
deelnemende organisaties/werkgroepen financiële ondersteuning te verkrijgen.
Tot betaling zal pas worden overgegaan nadat de secretaris van de Commissie Wetenschap
vier exemplaren van het proefschrift heeft ontvangen. Door het aanvragen van een financiële
bijdrage uit het proefschriftenfonds stemt de promovendus in met bovenstaande voorwaarden.
In situaties waarin bovenstaande voorwaarden niet eenduidig voorziet zal het bestuur van de
Commissie Wetenschap zich over de toekenning van de aanvraag beraden. Uitspraak van
het bestuur is bindend.

