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Onderstaande jurycriteria gelden voor zowel de Cultuurprijs al de Vrijwilligersprijs van de Gemeente
Baarn;
Periode waarin deelnemers aangemeld kunnen worden is: 12 november t/m 2 december 2018 tot
24.00 uur1;
Aanmelden van deelnemers kan via het aanmeldformulier op de website van de gemeente Baarn;
De activiteiten/ prestaties hebben plaatsgevonden in de gemeente Baarn;
Uit alle aangemelde deelnemers worden door de twee vakjury’s per categorie drie genomineerden
aangewezen;
Organisaties/ personen die een bijzondere prestatie hebben geleverd, en niet zijn aangemeld, kunnen
door de jury voorgedragen worden voor een nominatie;
De jury beoordeelt de deelnemers aan de hand van de criteria in dit reglement;
De beleidsmedewerkers cultuur en sociaal domein van de gemeente Baarn zijn voorzitter van het
juryberaad;
Alle aanmeldingen inclusief de beoordeling van de drie genomineerden worden gepubliceerd op de
website van de gemeente Baarn;
Vervolgens kunnen mensen online hun stem uitbrengen op één van de genomineerden.
Stemmen kan tussen 12 december en 30 december 2018 tot 24.00 uur2;
De vrijwilligersprijs en de cultuurprijs worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Baarn;
De prijzen bestaan voor de vrijwilligersprijs en de cultuurprijs uit een geldbedrag, een aandenken
gemaakt door een Baarnse kunstenaar en een oorkonde;
Deelnemers kunnen maximaal één keer in de 5 jaar de vrijwilligersprijs of cultuurprijs van de gemeente
Baarn winnen.

Criteria Cultuurprijs
Deelnamecriteria:
 De deelnemer is een persoon/groep personen, stichting, vereniging, organisatie en/of activiteit (hierna
te noemen: deelnemer);
 De deelnemer heeft zich ingezet voor één van de volgende disciplines: dans, theater,
beeldende/scheppende kunsten, podiumkunst, cultuureducatie, muziek, audiovisuele media, literaire
kunst;
Toetsingscriteria:
 De mate waarin de prestaties/ activiteiten van de deelnemer vernieuwend/innovatief, kwalitatief
hoogstaand en origineel (eigen karakter) zijn;
 De mate waarin de deelnemer een stimulerende en positieve invloed heeft op de lokale cultuur en/of
de samenleving;
 De mate waarin de deelnemer in goede samenwerking met andere relevante lokale partners opereert.
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Data worden jaarlijks aangepast.
Data worden jaarlijks aangepast.

Criteria Vrijwilligersprijs
Deelnamecriterium:
 De deelnemer is een organisatie (stichting of vereniging). die zich heeft ingezet voor het
verenigingsleven en het vrijwilligersklimaat in de gemeente Baarn; Hierna te noemen: deelnemer;
Toetsingscriteria
 De mate waarin de deelnemer vernieuwend/innovatief is en een bijdrage levert aan de lokale
samenleving;
 De mate waarin de deelnemer verbinding zoekt met andere organisaties voor samenwerking;
 De wijze waarop de deelnemer vrijwilligers aan zich weet te binden.
Samenstelling van de vakjury
Cultuurprijs
 Wethouder Cultuur (Theo Stroo)
 Winnaar van het voorgaande jaar
 Directeur van Theater De Speeldoos3
Vrijwilligersprijs

Wethouder Wmo (André van Roshum)

Winnaar van het voorgaande jaar

Directeur Welzijn Baarn
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Mocht Theater De Speeldoos genomineerd worden of dit jurylid niet in de gelegenheid is om deel te nemen in de jury dan wordt

er een ander jurylid gezocht. Dit jurylid is in elk geval een vertegenwoordiger van een prominente organisatie uit het Baarnse
culturele veld.)

