REGLEMENT
Reglement Neyenburgh Award
Op de Neyenburgh Award is een reglement van toepassing. Door inzending van het aanmeldformulier geeft u aan dat u
akkoord bent met dit reglement.
1. Wie komt in aanmerking voor de Neyenburgh Award
1.1 De Neyenburgh Award wordt uitgereikt aan rechtspersonen (stichtingen, verenigingen) die in Rotterdam zijn
gevestigd en die geen winstoogmerk en / of een commerciële doelstelling hebben. Organisaties die zich aanmelden om in
aanmerking te komen voor de Neyenburgh Award, worden hierna aangeduid als “deelnemers” of “deelnemer”.
1.2 Deelnemers willen een initiatief ontwikkelen binnen de gemeente Rotterdam op een van de navolgende gebieden:
– Het (doen) bevorderen van de geestelijke en /of lichamelijke volksgezondheid;
– Het (doen) verzorgen van huisvesting van mensen die zorg nodig hebben;
– Het (doen) verzorgen van kwetsbare mensen in de Rotterdamse samenleving.
1.3 De deelnemer dient een plan te hebben om in één van de voornoemde gebieden een initiatief te ontwikkelen waar de
Rotterdamse samenleving duurzaam profijt van heeft. De Neyenburgh Award dient voor dit initatief noodzakelijk te zijn, de
bijdrage dient (minimaal) een substantiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van het initiatief.
1.4 Om in aanmerking te komen voor de Neyenburgh Award is het van belang dat de deelnemer zich nu al inzet op een
van voornoemde gebieden.
1.5 Deelname is alleen mogelijk wanneer een deelnemer voldoet aan de navolgende criteria:
– De deelnemer is actief en geregistreerd (Kamer van Koophandel) in Nederland;
– De deelnemer is zowel statutair als feitelijk gevestigd in Rotterdam;
– De deelnemer heeft een Nederlands bankrekeningnummer;
– De deelnemer heeft een actief bestuur;
– De deelnemer draagt bij aan een algemeen nut en komt een geheel of een specifieke groep mensen ten goede en niet
een specifiek individu;
– De deelnemer draagt bij aan het empoweren van mensen;
– De deelnemer is van onbesproken gedrag.

2. Aanmelden
2.1 Deelnemers kunnen zich zelf aanmelden. Daarnaast kunnen derden een deelnemer aanmelden (zie hierna onder 2.4).
2.2 De aanmeldingstermijn loopt tot 31 mei 2018 via internet. Aanmeldingen die na de sluitingsdatum en het
sluitingstijdstip (12 uur ’s nachts) worden ontvangen zullen niet in de jurering worden meegenomen. Het tijdstip van
ontvangst door Stichting Neyenburgh is beslissend. Stichting Neyenburgh is niet verantwoordelijk voor eventuele
vertragingen in de digitale verzending van de aanmelding.
2.3 Na ontvangst van de aanmelding ontvangt diegene die zich heeft aangemeld een bevestiging van zijn of haar
aanmelding op het door hem of haar opgegeven emailadres.
2.4 Daarnaast kan een derde een deelnemer aanmelden. Wanneer de deelnemer aan de formele criteria voldoet, zal
Stichting Neyenburgh deze deelnemer verzoeken een plan uit te werken en aan te melden. Dit verzoek betreft slechts een
uitnodiging tot deelname en is geen indicatie dat de deelnemer daadwerkelijk in aanmerking komt voor de Neyenburgh
Award.
3. Beoordeling aanmeldingen
3.1 Na sluitingsdatum van de aanmelding zal het bestuur van de Stichting Neyenburgh de inzendingen beoordelen aan de
hand van de hiervoor genoemde formele criteria. In overleg tussen het bestuur van Stichting Neyenburgh en de jury wordt
geselecteerd per categorie welke deelnemers de mogelijkheid krijgen zich te presenteren door middel van een pitch ten
overstaan van de jury.
3.2 Op 10 juni 2018 ontvangen deze deelnemers bericht en krijgen zij vervolgens de mogelijkheid om een mondelinge
presentatie, een pitch, uit te werken aan de hand van een formulier aangeleverd door Stichting Neyenburgh. Daarnaast
wordt hen verzocht voor 25 juni 2018 enkele aanvullende documenten aan te leveren.Tijdens de pitch-dag op 4 juli 2018
zullen de genomineerden hun project pitchen gedurende maximaal 5 minuten. De jury beslist vervolgens wie de
Neyenburgh Awards in ontvangst mogen nemen.
3.3 De uitreiking van de Neyenburgh Award zal plaatsvinden op op 4 juli 2018 19.00 uur door de burgemeester van
Rotterdam. De Neyenburgh Award-winnaars dienen de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.
4. De prijs
4.1 De Neyenburgh Award bestaat uit uitkeringen van geldbedragen in drie categorieën:
– Tot EUR 50.000
– Van EUR 50.000 tot EUR 100.000
– Boven de EUR 100.000.

Per categorie is meer dan één Award beschikbaar. Het totale bedrag, beschikbaar voor alle Neyenburgh Awards tezamen,
is EUR 1.000.000.
Deelnemers dienen op het aanmeldingsformulier aan te geven voor welk bedrag, en daarmee voor welke categorie, zij
meedingen.
4.2 De Neyenburgh Award wordt ter beschikking gesteld aan het bij de inschrijving vermelde initiatief op het moment dat
de deelnemer aan kan tonen dat daadwerkelijk kosten gemaakt gaan worden voor het uitvoeren van gemeld initiatief. Het
is de deelnemer niet toegestaan om het budget voor andere doelen aan te wenden, behoudens indien Stichting
Neyenburgh en de jury daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Het budget blijft gedurende een jaar na
uitreiking beschikbaar waarna geen aanspraak meer kan worden gemaakt op het (resterende) budgetbedrag, behoudens
indien Stichting Neyenburgh met een verlenging schriftelijk heeft ingestemd.
4.3 De bijdrage wordt overgemaakt naar een rekeningnummer dat op naam staat van de deelnemer en niet aan een
individu. Stichting Neyenburgh verifieert dit aan de hand van een kopie rekening afschrift dat de deelnemer dient aan te
leveren.
4.4 Op de geldwaarde van de prijs zijn de geldende bepalingen met betrekking tot (inkomsten)belasting van toepassing.
De belasting die geheven wordt, is voor rekening van de deelnemer.
5. Algemeen
5.1 Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar of beroep
mogelijk.
5.2 De jury zal de ingestuurde initiatieven vertrouwelijk behandelen.
5.3 Stichting Neyenburgh en de juryleden behandelen alle stukken met zorg en discretie. Zij zijn niet aansprakelijk voor
misbruik, diefstal en / of het op enige wijze teniet of verloren gaan van stukken. Inzenders hebben geen recht op
teruggave van de door hen ingezonden stukken.
6. Publiciteit
6.1 Ten behoeve van de publiciteit zijn Stichting Neyenburgh en de jury vrij een korte typering te geven van de
deelnemers en hun activiteiten.
6.2 Eventuele persberichten met informatie over de deelnemers worden vooraf ter kennisname aan de betrokkenen
verstuurd. Indien tijdig aan Stichting Neyenburgh doorgegeven, kunnen onjuistheden hierin worden gecorrigeerd.
6.3 Naast het geldbedrag biedt Stichting Neyenburgh publiciteitsmomenten aan in overleg met de deelnemers.

De publiciteitsmomenten kunnen onder andere bestaan uit: vermelding op de website of in het jaarverslag van Stichting
Neyenburgh en korte presentaties bij evenementen van Stichting Neyenburgh. De winnaars zijn bereid om mee te werken
aan deze publicitaire acties.
6.4 Indien tijdens of na de inschrijftermijn en uitreiking feiten aan het licht komen die bij eerdere bekendheid zouden
hebben geleid tot uitsluiting van deelname, kan Stichting Neyenburgh in overleg met de jury alsnog het besluit nemen om
de deelnemer uit te sluiten of de Neyenburgh Award in te trekken. Met het aanmelden voor de Neyenburgh Award
verklaren de deelnemers op de hoogte te zijn van deze voorwaarde en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
6.5 Stichting Neyenburgh en de jury zijn niet aansprakelijk voor misinterpretaties door journalisten of het openbaar worden
van informatie die de betreffende journalist anderszins heeft weten te achterhalen.
7. Overig
7.1 Stichting Neyenburgh behoudt zich het recht voor om het reglement inclusief de selectiecriteria te wijzigen. Aan de
wijziging of de gevolgen daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen.
7.3 Op de campagne en dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.
7.3 Eventuele klachten over deze campagne kunnen uitsluitend kenbaar gemaakt worden per email aan
info@neyenburgh.nl.

