SANO bijdrage voor onderdeel buitenland tot opleiding AIGT
Een deel van de opleiding tot AIGT dient zich in het buitenland te voltrekken. De Stichting Artsen
Naar Ontwikkelingslanden (SANO) biedt per 01-12-2018 de mogelijkheid een tegemoetkoming
van de gemaakte kosten voor dit onderdeel buitenland aan te vragen. Door dit formulier in te
vullen en op te sturen naar SANO, kunt u de aanvraag voor een vergoeding van deze kosten
indienen tot een maximum van Euro1500,=
Voorwaarden
1. Het betreft een door het SOIGT erkende buitenlandse opleidingsplek, dit dient met een
getekende verklaring van het SOIGT of OIGT te zijn bevestigd.
2. U bent verplicht wijzigingen in uw Nederlandse correspondentieadres door te geven aan
SANO.
3. U bent verplicht een kopie van uw paspoort mee te sturen met uw aanvraag.
4. U krijgt geen kostendekkende vergoeding en wordt niet betaald of financieel ondersteund
door een andere organisatie (zoals Artsen zonder Grenzen, een kerkelijke organisatie of
anderen).
5. U ontvangt geen salaris die de kosten van het werken in het buitenland dekt.
6. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is Euro 1500,-.
7. Er kan slechts eenmaal in uw opleiding tot AIGT per persoon een bedrag worden
uitbetaald.
8. Goedkeuring door het SANO bestuur van het aangevraagde bedrag.
9. Aanvraag kan worden ingediend indien:
A De AIOS voltooit de AIGT opleiding succesvol
B De AIGT er laat zich opnemen in het RGS register
C De AIGT gaat na voltooiing van de opleiding binnen 1 jaar minimaal 6 maanden op
arbeidscontractbasis in een ontwikkelingsland werken, aan te tonen middels
getekend(e) arbeidscontract(en)
Indien u aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, kunt u een aanvraag doen voor een
bijdrage voor de kosten van het onderdeel buiten van de opleiding tot AIGT tot een maximum van
Euro1500,=
Voor akkoord :
Handtekening en datum : …………………………………………………………………………….
Aanvraag bijdrage kosten bedrag € :

IBAN Bankrekeningnummer

…………………………………………………………….
………………………………………………………………
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Vergeet niet een kopie van uw paspoort mee te sturen!!

SANO
Sluiskade Noordzijde 96
7602 HW ALMELO
E-mail: info@stichtingsano.nl

Alleen als aan de voorwaarden is voldaan, wordt deze vergoeding naar u overgemaakt.
Persoonsgegevens
Naam:

..……………………………………………………………………….

Voornamen:

…………………………………………………………………………

Adres:

………………..……………………………………………………….

Postcode woonplaats:

……………….………………………………………………………..

Emailadres:

………………..……………………………………………………….

Telefoonnummer:

vast: …………………………mobiel: ………………………..……...

Correspondentieadres:

………………….………………………………..……………………

Geslacht:

…………………..…………………………………………………….

Geboortedatum en plaats:

…………………..…………………………………………………….

Nationaliteit:

…………………..…………………………………………………….

BSN

…………………………………………………………………………

Opleiding
Opleidingsplaats 1.

……………….……………………………………………….

Opleidingsperiode:

……............…….…………………………………………….

Opleidingsplaats 2

……………….……………………………………………….

Opleidingsperiode:

……............…….…………………………………………….

Start cursus NTC:

……………………….……………………………………….

Eind cursus NTC:

………………………………………………………………..

Onderdeel buitenland opleidingsplaats………………………………………………………….
Opleidingsperiode :

Handtekening coördinator Buitenland stage
………………………………………………………………..

2

