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Reglement Gerrit Jeurissen Award 2019 

 

1 Inleiding 

De "Gerrit Jeurissen Award" (hierna te noemen “GJ-Award”) is een initiatief vanuit het Gerrit 

Jeurissen Fonds (hierna te noemen “GJF”). De GJ-Award heeft tot doel de kwaliteit van de 

samenleving in Huissen en omstreken te verhogen door financiële steun te verlenen aan projecten of 

doelen (van instellingen, groepering en individuen) die van algemeen maatschappelijk belang zijn 

voor brede lagen van de samenleving met een ideële en/of sociale strekking.  

Jaarlijks worden er bedragen van € 3.000,-, € 1.500,- en € 500,- uitgereikt, respectievelijk voor de  
1e, 2e en 3e prijs. Daarnaast is er een publieksprijs t.w.v. € 250,-.  

Het fonds richt zich hierbij op de volgende aandachtsgebieden: 

Aandachtsgebieden Gerrit Jeurissen Fonds 

Kunst en cultuur Bevordering cultuurdeelname en instandhouding van cultureel erfgoed 
Maatschappelijk 
welzijn 

De meeste vormen van welzijnswerk, maar ook projecten die iets 
betekenen voor de culturele diversiteit van de samenleving  

Sport en recreatie Stimuleren van projecten die deelname aan sport en recreatieve 
activiteiten door brede groepen bevordert 

Natuur en milieu Met name gericht op natuur- en milieueducatie 

 
 

2 Voorwaarden 

• Een aanvraag moet betrekking hebben op een van de genoemde aandachtsgebieden.  

• De aanvraag dient vóór 20 maart 2019 (schriftelijk of per e- mail) ingeleverd zijn, voorzien  
van een motivatie van maximaal twee A4-tjes. Hierin dient u inzicht te geven in: 

o de beschrijving van de organisatie; 
o beschrijving van het project / initiatief waarvoor een bijdrage wordt gevraagd; 
o de doelstelling van de organisatie 

• Daarnaast dient de aanvraag, voor zover van toepassing, voorzien te zijn van de meest 
recente jaarrekening, een gedetailleerde begroting en een dekkingsplan, alsmede een 
uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.  

• Tevens moet de aanvrager aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) 
middelen om het project te kunnen financieren. 

• De aanvrager moet duidelijk kunnen maken dat een activiteit of project in 2019 gaat 
plaatsvinden. Dit kan door de aantoonbare tegenprestatie binnen twee maanden na 
beëindiging van het de activiteit of het project aan het GJF kenbaar te maken. 

• Het GJF verleent financiële steun aan instellingen, groeperingen en individuen. Van 
deelname zijn uitgesloten overheden of instellingen met een commerciële of politieke 
doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten 
verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun 
uitgesloten. In de praktijk zijn het vaak stichtingen en verenigingen die in aanmerking komen. 
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• Aanvragen dienen voor aanvang van de projecten ingediend te worden. Om teleurstelling en 
problemen te voorkomen is het belangrijk dat u bij het indienen van uw aanvraag rekening 
houdt met een totale behandelingsduur van circa 2 maanden. 

• Eenieder die een aanvraag heeft ingediend zal na ontvangstbevestiging binnen een  maand 
worden geïnformeerd of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd.  

3 Werkwijze, beoordeling en toewijzing van de GJ-Award 

Het bestuur bepaalt welke drie aanvragen van alle inzendingen in aanmerking komen voor een 
mondelinge toelichting op een nader te noemen locatie en  datum.  

De vertegenwoordigers van de genomineerde projecten zullen in aanwezigheid van belangstellenden 
aan de jury in maximaal 15 minuten een presentatie geven.  Ter ondersteuning kan ook de achterban 
bij de presentatie aanwezig zijn, hetgeen extra aantrekkelijk kan zijn omdat er ook een zogenaamde 
publieksprijs van € 250 wordt uitgereikt voor degene die de meeste stemmen uit het publiek krijgt. 

De uiteindelijke toewijzing van de prijzen wordt bepaald door de jury, die zal bestaan uit een 
afvaardiging van het bestuur, het publiek en een naaste van Gerrit Jeurissen. Over de overwegingen 
die hebben geleid tot de uiteindelijke nominatie/afwijzing, wordt niet gecorrespondeerd. 
 

4 Uitkering van de donatie  

• De bedragen die jaarlijks beschikbaar worden gesteld door het GJF voor de GJ-Award 
bedragen € 3.000,-, € 1.500,- en € 500,-, respectievelijk voor de 1e, 2e en 3e prijs.  

• Daarnaast is er een publieksprijs t.w.v. € 250,-.  

• Als een evenement of project niet wordt voltooid, gestaakt of afgelast, grotendeels afwijkt, 

vertraging oploopt, danwel anderszins gestalte krijgt zoals omschreven in de aanvraag dient 

de aanvrager het GJF hierover onverwijld te informeren. In zo’n geval bepaalt het GJF of en 

hoeveel van het eventueel reeds ontvangen geld wordt gerestitueerd door de aanvrager.  

• De donaties zijn éénmalig van karakter, terwijl eventuele ten gevolge van de donatie 

verschuldigde lasten en belastingen ten laste van de begiftigde komen. 

 

5 Publiciteit en presentatie 

De genomineerden zijn aanwezig tijdens het event. Mogelijk worden zij gevraagd om zelf of anderen 
een toelichting te laten geven op het project of de activiteit. Tevens zijn de genomineerden in alle 
gevallen bereid mee te werken aan publiciteit over het GJF en de GJ-Award. De prijswinnaars dienen 
een korte presentatie te geven over het project en de besteding van de middelen.  
 
 
6 Bezwaren en eventuele onduidelijkheden 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist bestuur van het GJF. Tegen besluiten van 
het bestuur van het GJF kan geen bewaar gemaakt worden.  
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