De basis voor kandidaatstelling en prijstoekenning is vastgelegd in een reglement/
handleiding. Het onderstaande is daarvan een uittreksel.
Na sluiting van de aanmeldtermijn worden de aangemelde kandidaten beoordeeld door de
jury. Deze bepaalt of het gehalte van de aangemelde kandidaten het toekennen van de prijs
rechtvaardigt. Bij een positieve beoordeling gaat de jury over tot nomineren van een
prijswinnaar. Deze wordt tijdig vóór datum prijsuitreiking benaderd en gevraagd of hij of
zij akkoord gaat met de voorwaarden voor toekennen van de prijs. Bij een positief antwoord
wordt hij of zij aangewezen als prijswinnaar. Bekendstellen van de prijswinnaar en uitreiken
van de prijs geschiedt op vrijdagavond 2 november 2018.
N.B.: elke aangemelde kandidaat wordt verzocht de datum van 2 november vrij te houden
en aanwezig te zijn op de prijsuitreiking, omdat pas op de prijsuitreiking zelf bekend wordt
gemaakt wie de prijswinnaar is.
1.

2.

INHOUD JONKERS-VAN DER VELDEN CULTUURPRIJS 2018
De prijs bestaat uit:
a.
een geldbedrag van € 2.500.
Dit bedrag is bestemd om door de prijswinnaar - in overleg met, en na
goedkeuring door de jury - voor één of meer te Boxtel dan wel de in de naaste
regio te realiseren project(en) op cultureel en/of cultuurhistorisch terrein.
Desgewenst mag, na overleg met, en na goedkeuring door de jury, het
bedrag van de prijs eveneens worden besteed als onderdeel van een ander
project op genoemd terrein. Voorwaarde is steeds dat er een connectie is met
Boxtel of met de naaste regio, zulks ter beoordeling van de jury. Het
geldbedrag van de prijs dient, in overleg met de jury, uiterlijk anderhalf jaar
na datum uitreiking van de prijs, in overeenstemming me het doel van de prijs
te zijn besteed.
b.

Een blijvend, persoonlijk aandenken, door de prijswinnaar te behouden.

c.

Een op naam gestelde oorkonde.

VOORWAARDEN VOOR KANDIDEREN (AANMELDEN)
a.

Wie kunnen worden gekandideerd:
* een privé-persoon;
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* een rechtspersoon;
* een project, activiteit of idee.

3.

b.

U kunt zichzelf kandideren, U kunt ook een ander kandideren.

c.

Aanmeldingen moeten uiterlijk op woensdag 1 augustus 2018 zijn ontvangen
bij het organiserend comité.

d.

CRITERIA WAARAAN TE VOLDOEN DOOR KANDIDAAT
(1).
Een kandidaat dient aantoonbare verdiensten te hebben die in
relatie staan tot de Gemeente Boxtel, dan wel de naaste regio;
(2.)

Een kandidaat hoeft niet noodzakelijkerwijze in Boxtel te wonen;

(3.).

De verdiensten van een kandidaat dienen betrekking te hebben op
cultureel en/ of cultuurhistorisch terrein en kan van materiële,
immateriële / ideële aard zijn;

(4.)

Een kandidaat dient concreet aanwijsbaar sturing te hebben gegeven
dan wel te geven aan de culturele en/of cultuurhistorische
ontwikkeling van de Gemeente Boxtel, dan wel van de naaste regio;

(5.)

De kwaliteit van de inspanningen op hiervoor genoemd terrein van
een kandidaat dienen van een voldoende niveau en bestendigheid te
zijn;

(6.)

Een kandidaat dient, onder meer, akkoord te gaan met de besteding
van het geldbedrag, deeluitmakend van de prijs, zoals hiervoor
omschreven. Het product (materiaal dan wel immaterieel/ideëel) dat
het gevolg is van de besteding van geldbedrag dat deel uitmaakt van
de prijs, dient ten goede te komen aan het publieke domein van de
Gemeente Boxtel dan wel de naaste regio, en zal nimmer het
persoonlijke eigendom of bezit van de prijswinnaar zijn. Inzake de
intellectuele eigendom, voortvloeiende uit de realisatie van het project
als gevolg van de prijs, worden zo nodig nadere afspraken gemaakt.

PRIJSWINNAAAR
De door de jury, na beraad, als prijswinnaar aangewezen genomineerde krijgt eerst
de status van prijswinnaar nadat hij de voorwaarden voor acceptatie van de prijs
heeft gelezen en deze, ten teken van instemming/akkoordbevinding, heeft
ondertekend.

WIJZE AANMELDEN KANDIDAAT JONKERS-VAN DER VELDEN CULTUURPRIJS 2018
met gegevens van aanmelders/kandidaten zal zorgvuldig worden omgegaan
Aanmelden kan geschieden:
per e-mail aan: ruudvannooijen@ziggo.nl
per post aan: Ruud van Nooijen, Händelstraat 27, 5283 KM Boxtel.
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NR.: Rubrieken:
1
Ik ben uitsluitend aanmelder van een
kandidaat:
2
Ik ben aanmelder, tevens
Kandidaat:
3.
Uw roepnaam:
4.
Uw voornamen:
5.
Uw achternaam:
6.
Uw geboortedatum
7.
Uw huisadres (straat/nr.):
8.
Uw postcode/woonplaats:
9.
Uw e-mailadres:
10.
Uw telefoonummer (vast):
11.
Uw mobiele tel. nr.:
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12.
Gegevens kandidaat
n.b.: rubrieken 13 t/m 21 uitsluitend
invullen indien uzelf iemand anders
aanmeldt als kandidaat, doch niet
uzelf kandidaat stelt
13.
Roepnaam kandidaat:
14.
Voornamen kandidaat:
15.
Familienaam kandidaat:
16.
Geboortedatum kandidaat:
17.
Huisadres kandidaat (straat/huisnr.):
18.
Postcode/woonplaats kandidaat:
19.
e-mailadres kandidaat:
20.
Telefoonnummer kandidaat:
21.
Mobiele telefoonnummer kandidaat:
22.
Reden kandidaatstelling: geef een
omschrijving van de verdiensten van
de kandidaat voor de prijs:

23.

In te vullen / te melden:
Aankruisen indien van toepassing:
Aankruisen indien van toepassing:

06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

06-

Indien mogelijk: geef referentie(s) die
de kandidaatstelling ondersteunen:
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