
1.   Het fonds draagt de naam: Stipendiafonds KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie), hierna te noemen het Fonds.

2.   Het Fonds strekt tot het verlenen van stipendia aan studenten in de farmacie aan de universiteiten van
 Groningen, Utrecht en Leiden en aan studenten in de biofarmacie aan de universiteit van Leiden.
  De stipendia zijn bedoeld als bijdragen in de kosten voor het maken van een studiereis (met inbegrip van het 

verrichten van onderzoeksproject) naar het buitenland.

3.  Het Fonds wordt in stand gehouden en vermeerderd door:
 a.  jaarlijkse bijdragen der Maatschappij;
 b.  giften, legaten en erfstellingen;
 c.  toevallige baten;
 d.  renten.

4.  Het beheer van het Fonds en de beoordeling van de aanvragen berust bij een curatorium bestaande uit:
 a.  een hoogleraar in de farmacie/biofarmacie (voorzitter van het Fonds);
 b.  een afgevaardigde namens het bestuur van de KNPSV (Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische 
          Studenten Vereniging);
 c.  de secretaris der Maatschappij q.q.;
 d.  een bureaufunctionaris der Maatschappij (secretaris van het Fonds).

5 a.    Het lid van het curatorium als genoemd in artikel 4 sub a wordt na overleg met de decanen van de in artikel 2 
genoemde studierichtingen door het Bestuur der Maatschappij benoemd voor een periode van twee jaar; directe 
herverkiezing is mogelijk.

 b.  Het lid van het curatorium als genoemd in artikel 4 sub b wordt na overleg met het bestuur van de KNPSV door 
het Bestuur der Maatschappij benoemd voor een periode van één jaar.

6.   Per jaar zal het Fonds van de jaarlijkse bijdragen der Maatschappij maximaal € 20.000,- uitkeren. Dit bedrag wordt 
vermeerderd met overige baten, zoals genoemd in artikel 3, sub b, c en d. Per aanvraag zal maximaal € 3000,- 
worden uitgekeerd.

7.  Om in aanmerking te komen voor een stipendium uit het Fonds dient de student een aanvraag in bij de secretaris   
 onder vermelding van de volgende gegevens:
 a.  Het doel van de reis en de bestemming.
 b.  Een argumentatie waaruit de noodzaak van de te ondernemen studiereis blijkt.
 c.   De duur van de studiereis, bijzonderheden inzake transport, periode verblijf enzovoort.
   In principe komen aanvragen alleen in aanmerking wanneer de aanvrager tenminste vier maanden lang onderzoek 

in het buitenland verricht. Hierop is alleen een uitzondering mogelijk wanneer het onderzoek in het buitenland 
een onderdeel vormt van een langer durend traject, waarbij een ander deel in het binnenland wordt uitgevoerd 
en dit één geheel vormt met het buitenlandse deel.

 d.  Een aanbeveling van twee docenten van de in artikel 2 genoemde studierichtingen.
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 e. Toestemming van de universiteit hiervoor en van de ontvangende instantie dat de student is toegelaten.
 f.   Een ondertekende verklaring afkomstig van de begeleider in Nederland of van het ontvangende instituut dat er  

 geen sprake is van een door de opdrachtgever en/of het farmaceutisch bedrijfsleven betaalde positie.
 g.   De nodige personalia als naam, voornamen, adres en bankrekeningnummer.
 h.  Een bewijs dat de aanvrager kandidaatlid van de KNMP is.

8.  Iedere student komt slechts eenmaal in aanmerking voor een stipendium.

9.  Uw aanvraag dient door het curatorium te zijn beoordeeld vóór de datum waarop uw beoogd onderzoek start. Het  
 curatorium beoordeelt de ingekomen aanvragen drie keer per jaar: in februari, juli en oktober. De sluitingsdatum ligt
 op de eerste dag van deze maanden. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet meer tijdens de
 eerstvolgende vergadering behandeld.

10. Op de beslissing van het curatorium kunt u geen beroep doen.

11.  De secretaris van het Fonds dient van iedere studiereis waarvoor een stipendium is toegekend binnen vier maanden 
na het afronden van de studiereis een schriftelijk verslag van het verrichte onderzoek te ontvangen.

12.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslist de voorzitter van het Fonds, 
vallend onder het Bestuur van de Maatschappij.


