Reglement IDEA studentenondernemer vouchers
- powered by Rabobank Oktober 2019
Incubator IDEA heeft studentenondernemer vouchers beschikbaar voor studentondernemers. Deze
vouchers zijn een bijdrage van 2000 euro aan de studentonderneming. De vouchers zijn gesponsord
door de Rabobank.
Contactpersoon IDEA: Arthur Tolsma, arthur@idea-nhn.nl, 06-24259397.

Artikel 1: Deelname
a) De deelnemer bestaat uit één of meerdere student(en) van Inholland Alkmaar, ingeschreven
in het studiejaar 2018-2019.
b) Scope: de deelnemer vraagt om een bijdrage aan een studentonderneming dat een
duurzaam en innovatief product of dienst levert of gaat leveren.
c) De deelnemer heeft de volledige rechten op het product of de dienst.
d) Deelname is gratis.
e) Deelname vindt plaats door digitaal inzenden van een aanvraag naar de IDEA contactpersoon

Artikel 2: Aanvraag
a) De aanvraag bestaat uit een plan van 2 A4, met daarin de volgende onderdelen:
1. Probleem: probleem dat ten grondslag ligt aan het idee
2. Idee: beschrijving van het product / de dienst
3. Markt: beschrijving doelgroep
4. Impact: verwachtte impact, zowel economisch (omzet/winst) als duurzaam
5. Validatie: bewijs voor potentie van de markt, resultaten marktonderzoek
6. Begroting: planning voor de besteding van de 2000 euro
7. Team: beschrijving van teamleden en motivatie om een (student)bedrijf op te zetten
b) De bijdrage van 2000 euro wordt gebruikt voor out-of-pocket kosten, en niet als vergoeding
voor de inzet van de student(en) zelf.
c) Het plan beslaat minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden.
d) Het is toegestaan en aangeraden om onbeperkt aanvullende bijlagen toe te voegen aan het
plan. Mogelijke bijlagen zijn beeldmateriaal (prototype, product), een ondernemersplan
(mogelijk tijdens studie geschreven), en aanvullend bewijs van marktpotentie (brieven van
aanbeveling, verkoopcijfers, etc.).
e) Deelnemer geeft IDEA toestemming om de verstrekte informatie, gegevens, materialen e.d.
te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de studentondernemer vouchers. IDEA zal
indien gewenst de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen; de deelnemer zal bij
indienen van zijn plan aangeven of en zo ja welke onderdelen vertrouwelijk zijn.

Artikel 3: Beoordeling
a) De aanvragen worden beoordeeld op de volgende 7 criteria:
o Probleem: probleem dat ten grondslag ligt aan het idee
o Idee: beschrijving van het product / de dienst
o Markt: beschrijving doelgroep
o Impact: verwachtte impact, zowel economisch (omzet/winst) als duurzaam

o Validatie: bewijs voor potentie van de markt, resultaten marktonderzoek
o Begroting: planning voor de besteding van de 2000 euro
o Team: beschrijving van teamleden en motivatie om een (student)bedrijf op te zetten
b) De aanvraag wordt ten eerste beoordeeld door de contactpersoon van IDEA. Bij positieve
beoordeling wordt de deelnemer uitgenodigd om te pitchen voor het IDEA programmateam
c) Het programmateam van IDEA komt (in de regel) maandelijks bijeen. Zij zal besluiten over de
op dat moment beschikbare (48 uur van tevoren ingediende) aanvragen. Bij positieve
beoordeling zal de bijdrage worden verleend. Indien er tijdens de vergadering minder
vouchers beschikbaar zijn dan positieve beoordelingen, zal het programmateam een
rangschikking maken van de positief beoordeelde aanvragen en bijdrage toekennen voor
zover beschikbaar.
d) Het programmateam bestaat uit vertegenwoordigers van de partners van IDEA

Artikel 4: Toekenning
a) Indien de voucher wordt toegekend ontvangt de deelnemer de 1e tranche van 1.000 euro.
Hij/zij zal daarvoor zijn rekeningnummer doorgeven aan de contactpersoon van IDEA,
uiterlijk 14 dagen hierna zal het bedrag worden overgemaakt.
b) Wanneer de deelnemer kan bewijzen (door middel van facturen e.d.) dat de eerste 750 euro
is uitgegeven aan de posten zoals in het beoordeelde plan beschreven zal de 2e tranche van
1.000 euro worden overgemaakt.

Artikel 5: Mentoring
a) Gedurende de looptijd van het plan waarvoor de begroting is gemaakt, zal de deelnemer
begeleid worden door een mentor van IDEA. Dit sluit begeleiding door docenten niet uit.
b) Indien deze mentor geen vertrouwen heeft dat het plan uitgevoerd wordt zoals beschreven
in de aanvraag, of in overleg met de mentor aangepast n.a.v. nieuwe inzichten, kan het
programmateam van IDEA besluiten om de 2e tranche van 1.000 euro in te trekken. De
mentor zal hiervoor melding maken aan de deelnemer en deze kans geven zijn plan en
uitvoering in de eerstvolgende vergadering van het programmateam toe te lichten.

Artikel 6: Verplichtingen voor de student na toekenning
a) De deelnemer zal het plan zoals in zijn aanvraag beschreven met de beste intenties en
toewijding uitvoeren. Indien de deelnemer wegens omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte)
niet in staat is het toegekende geld uit te geven zoals gepland, zal hij in overleg het niet
uitgegeven deel terugstorten aan IDEA.
b) De deelnemer stelt zich beschikbaar om op 2 bijeenkomsten van IDEA of de Rabobank
publiekelijk te vertellen over zijn plan, de geleerde lessen tijdens het project, en het vervolg.
c) De deelnemer zal na afloop van het project een kort schriftelijk verslag (1 A4) delen met IDEA
over de resultaten, de geleerde lessen tijdens het project, en het vervolg.

Artikel 7: Slotbepalingen
a) IDEA en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook,
voortvloeiend uit de bijdrage aan de student of deelname aan de aanvraag.
b) IDEA behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigingen, maar niet tijdens een
aanvraagprocedure of uitvoering van de aanvraag na toekenning. Bij aanvraag en toekenning
van de aanvraag zal het meest recente reglement worden verstuurd aan deelnemer.
c) Bij negatieve beoordeling en daarmee afwijzing van de aanvraag zal IDEA eenmalig
argumentatie delen hierover. Daarna kan over dit besluit niet worden gecorrespondeerd.

