
Procedure behandeling aanvragen. 
 
Criteria en beoordeling van aanvragen. 
 
De Stichting Vrienden van Zen.nl, hierna SvvZ, stelt jaarlijks aan het begin van het jaar op basis van 
de beschikbare middelen vast hoeveel beurzen er te verdelen zijn gedurende dat jaar. 
 
Beoordelingen van aanvragen geschieden op volgorde van binnenkomst. 
 
Rekening houdend met de momenteel beschikbare middelen en de ambitie van de SVvZ om zoveel 
mogelijk mensen in staat te stellen door middel van Zen meditatie geluk te vinden wordt 
vooralsnog alleen ondersteuning verleend voor deelname aan wekelijkse cursussen en aan 
weekend- en weeksesshins van Zen.nl. 
 
De ondersteuning bedraagt maximaal 80% van de kosten voor een jaarcursus, introductie- én 
gevorderden, of een weekend- of weeksesshin.  Per persoon wordt één keer per drie jaar een 
beurs verstrekt. 
 
Bij de beoordeling van de aanvraag zijn zowel de motivering door de aanvrager als de aanbeveling 
van de vestigingsmanager van belang en worden de volgende zaken in aanmerking genomen: 
 
Ten aanzien van de motivering door de aanvrager: 
 

 de hoogte van het inkomen van de aanvrager en de beschikbaarheid  van eventueel 
spaargeld, 

 waarom de aanvraag geen middelen ter beschikking heeft voor de te ondersteunen 
activiteit, 

 welke acties de aanvrager zelf al ondernomen heeft om de activiteit te financieren 

 hoeveel ondersteuning de aanvrager nodig heeft. 
 
Ten aanzien van de aanbeveling door de vestigingsmanager: 
 

 waarom deze leerling, 

 waarom deze activiteit, 

 waarom nu. 
 
Mist één of meerdere van deze onderdelen dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 
De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om de aanvraag alsnog compleet te maken. In 
principe is de aanvraagprocedure schriftelijk, maar indien nodig kan er om aanvullende informatie 
gevraagd worden, het zij mondeling, hetzij schriftelijk. 
 
Alle verkregen informatie in overweging nemende, komt de beoordelingscommissie tot een 
oordeel en legt dat voor aan het bestuur dat uiteindelijk beslist. 
 
Tegen dit besluit staat geen beroepsmogelijkheid open. De secretaris van de SvvZ stelt de 
aanvrager en de leraar per mail op de hoogte van het besluit. 
 
 
 


