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Bestuur 

Dr. R.P.F. Dullaart, Voorzitter - Prof. Dr.  A.J. Verhoeven, Secretaris/penningmeester -   
Prof.Dr. L. Badimon bestuurslid 

Activiteiten 
1. Bestuursvergadering te houden op  22 Mei  Mei  2019 te Coimbra, Portugal. 

2. Financiële ondersteuning verlenen t.b.v.: 

a. De prestigieuze ESCI prijzen de “ESCI Award for the Best Clinical Research Article published in 
the European Journal of Clinical Investigation”, de “ESCI Award for the Best Basic Research 
Article published in the European Journal of Clinical Investigation” en de twee “Young 
Investigator Awards for excellence in Basic/Translational Research”  die jaarlijks worden 
toegekend aan excellente wetenschappers op voordracht van het bestuur van de European 
Society for Clinical Investigation te Utrecht. 

b. Reisstipendia t.b.v. excellente jonge onderzoekers, waardoor zij instaat gesteld worden hun 
onderzoeksresultaten te presenteren tijdens het jaarlijkse ESCI congres dat zal plaatsvinden 
van 22 – 24 mei 2019 te Coimbra, Portugal. Hierdoor zal de wetenschappelijke kwaliteit van 
dit ESCI congres worden verhoogd, wordt het presenteren van onderzoeksresultaten en het 
communiceren hierover bevorderd en wordt het voor minder draagkrachtige jonge 
onderzoekers mogelijk dit ESCI congres bij te wonen. 

c. ESCI poster prijzen. Hierdoor worden de merites van onderzoek dat gepresenteerd wordt 
tijdens het ESCI congres extra onderschreven, doordat onderzoekers worden gestimuleerd 
hoog gekwalificeerd onderzoek te presenteren. 

d. Het jaarlijkse ESCI congres (22 – 24 mei 2019 te Coimbra, Portugal). Hierdoor wordt de 
actieve deelname van internationaal vooraanstaande wetenschappers aan deze bijenkomst 
mogelijk gemaakt. De bijdrage van de ESCI Trust Foundation aan dit congres zal onder meer 
bestaan uit gedeeltelijke restitutie van inschrijvingskosten van deelnemers aan Workshops 
op dit congres, teneinde de organisatoren van deze Workshops in staat te stellen een 
aantrekkelijk programma op te stellen met enkele genodigde sprekers. 

 

 

 



e. De Wetenschappelijke Vereniging ESCI, teneinde het organiseren van het ESCI congres 
mogelijk te maken. Hiertoe behoren onkostenvergoedingen t.b.v. het secretariaat (huur 
secretariaatsruimte, salariskosten personeel, kantoorartikelen, telefoon- en 
computerkosten) en het bestuur van ESCI (reiskosten, vergaderkosten, hotelkosten, 
verblijfskosten). 

 

3. Financieel beheer ten einde strategische reserves te optimaliseren om zodoende de kwaliteit van 
 de jaarlijkse ESCI bijeenkomst in zijn algemeenheid op termijn te kunnen blijven bevorderen, 
 wetenschappelijke communicatie binnen Europa te stimuleren en translationeel onderzoek te 
 ondersteunen. 

4. Langere termijn beleid. Goed financieel beheer om ook op langere termijn bovenstaande 
activiteiten te kunnen handhaven. 

Bovenstaande activiteiten betreffende het verkrijgen, beheren en besteden  van financiële 
middelen, alsmede overleg met relevante instellingen en personen, zullen in de toekomst worden 
voortgezet. Afhankelijk van de financiële middelen zullen vernieuwende activiteiten worden 
bevorderd in het kader van in de statuten van de Stichting vastgelegde doelstellingen. 

 

Utrecht,  januari 2019 

Bestuur ESCI Trust Foundation 
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