
REGLEMENT TOEKENNING VRIJWILLIGERSPRIJS  

GEMEENTE STICHTSE VECHT 

 

ALGEMEEN 

Doel van de vrijwilligersprijs is het publiekelijk waarderen van vrijwilligersactiviteiten in de 

gemeente Stichtse Vecht. 

Artikel 1 

De gemeente Stichtse Vecht organiseert samen met de Vrijwilligerscentrale, onderdeel van 

Welzijn Stichtse Vecht, jaarlijks een prijs voor de vrijwilliger, vrijwilligersorganisatie of groep 

daarvan in de gemeente Stichtse Vecht. De naam van deze prijs luidt "Vrijwilligersprijs Stichtse 

Vecht". De vrijwilligersprijs wordt jaarlijks uitgereikt op de vrijwilligersavond.  

 

Artikel 2 

De vrijwilligersprijs kan worden uitgereikt aan inwoners van de gemeente Stichtse Vecht, aan 

personen die vrijwilligersactiviteiten verrichten binnen de gemeente en/of aan organisaties met 

vrijwilligersactiviteiten binnen deze gemeente. Een vrijwilligersorganisatie kan een vereniging of 

stichting zijn, of een onderdeel daarvan, dan wel een samenwerkingsverband van verschillende 

personen. 

 

Personen en organisaties kunnen worden voorgedragen indien zij op eigen initiatief en/of bij een 

plaatselijke, regionale of landelijke organisatie vrijwilligersactiviteiten verrichten. 

De activiteiten mogen geen beroepsmatige basis hebben en geschieden zonder financiële 

vergoeding anders dan een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.  

Artikel 3 

Verenigingen/ instanties en individuele personen kunnen vrijwilligers en organisaties voordragen 

voor de vrijwilligersprijs. 

Artikel 4 

Een onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten en bepaalt welke personen en/of organisaties 

genomineerd worden.  

 

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Stichtse Vecht, Regiopers en 

vertegenwoordigers uit de gemeente Stichtse Vecht, hierbij rekening houdend met een brede 

vertegenwoordiging. 

 

De voorzitter van de jury is de vertegenwoordiger van de gemeente Stichtse Vecht. 

 

De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht verzorgt het secretariaat van de jury.  



 

De jury beslist met meerderheid van stemmen. 

De jury kent aan één van de genomineerde personen en/of organisaties de vrijwilligersprijs toe. 

 

De jury kan besluiten om bij voldoende kwalificerende nominaties de vrijwilligersprijs zowel aan 

een persoon als aan een organisatie toe te kennen. In deze situatie worden dan twee prijzen 

uitgereikt. 

Artikel 5 

Criteria die een rol kunnen spelen bij de nominatie en verkiezing : 

5.1 De onderscheidende, originele, vernieuwende of bijzondere aard van activiteiten. 

5.2 De meerwaarde van de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie voor de eigen 

organisatie of het maatschappelijke veld. 

5.3 Het maatschappelijke of sociale karakter van de activiteit. 

5.4 Meerdere vormen van vrijwilligersactiviteiten. 

5.5 Hoe lang de activiteit werd of wordt verricht en het tijdsbeslag (bijvoorbeeld uren per 

       week).  

Artikel 6 

Om voor de nominatie en verkiezing in aanmerking te komen wordt bij voorkeur aan meerdere van 

de in artikel 5 genoemde criteria voldaan. 

Artikel 7 

De genomineerden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van hun nominatie. De verenigingen/ 

instanties/individuele personen die deze voordrachten hebben gedaan worden eveneens 

schriftelijk geïnformeerd. Aan de uitreiking zal via de lokale media bekendheid worden gegeven. 

Artikel 8 

De prijs zal worden uitgereikt door de voorzitter van de jury of een door de jury aan te wijzen 

andere persoon.  

Artikel 9 

De toekenning van de vrijwilligersprijs is een erkenning van bijzondere verdiensten, waaraan 

geen gunsten of rechten ontleend kunnen worden. 

Artikel 10 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury zoals bedoeld in artikel 4. 
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