AUV-alumnusprijs
reglement 2017
1. Beschrijving
Artikel 1.1
De AUV-alumnusprijs is een aanmoedigingsprijs voor jong talent dat succesvol is op het
maatschappelijke vlak en anderen weet te inspireren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan
een jonge alumnus/alumna van de Universiteit van Amsterdam, die na zijn/haar afstuderen
via een aansprekend project een bijzondere bijdrage aan de maatschappij heeft geleverd.
2. Voorwaarden deelname
Artikel 2.1
Deelname aan de AUV-alumnusprijs 2017 staat open voor elke alumnus/alumna geboren na
1 januari 1977.
Artikel 2.2
Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of kunnen worden voorgedragen. In het laatste geval
neemt de AUV contact op met de kandidaat zelf, alvorens de inzending te beoordelen.
Artikel 2.3
Bestuursleden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, medewerkers van Bureau
Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA en juryleden zijn van deelname uitgesloten.
Evenals de bloed- en aanverwanten van juryleden.
Artikel 2.4
Winnaars van vorige edities van de AUV-alumnusprijs zijn uitgesloten van deelname.
Artikel 2.5
Deelnemers worden geacht van dit reglement op de hoogte te zijn en ermee akkoord te gaan.
3. Voordracht
Artikel 3.1
De voordracht dient via een digitaal formulier (alumni.uva.nl/auv-alumnusprijs) te worden
ingediend. De indiener ontvangt een bevestiging. Voordrachten die per e-mail of per post
worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De voordrachtstermijn sluit op
maandag 25 september 2017 om 17.00 uur. Alle benodigde stukken, inclusief referenties,
dienen uiterlijk zondag 1 oktober 2017 te zijn ingeleverd.
Artikel 3.2
De voordracht moet in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven.
Artikel 3.3
De voordracht moet bestaan uit:
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•
•
•
•
•
•

Naam (achternaam en voorletters) en contactgegevens (e-mailadres /
telefoonnummer);
Optioneel: geboortedatum, opleiding en afstudeerjaar van de kandidaat, huidige
functie;
Omschrijving van het maatschappelijke project, de bijdrage daaraan van de
kandidaat en de langetermijnplanning van het project;
Eventuele aanvullende bescheiden, zoals curriculum vitae, websiteadres of
publicatie, voor zover deze de voordracht ondersteunen;
Een professionele referentie van een derde die het project van de kandidaat, diens
bijdrage en het maatschappelijke draagvlak van het project kan beoordelen;
Indien de kandidaat wordt voorgedragen: naam, contactgegevens en specificatie
relatie van de indiener van de voordracht tot de voorgedragene.

Artikel 3.4
Na ontvangst van de voordracht door een derde ontvangt de kandidaat een vragenlijst
waarin hem/haar wordt gevraagd om een korte onderbouwing van de voordracht en een
toelichting op de impact en de toekomstplannen van het project.
Artikel 3.5
De jury behoudt zich het recht voor voordrachten die niet voldoen aan de voorwaarden zoals
omschreven in dit reglement, niet in behandeling te nemen.
Artikel 3.6
De indieners van voordrachten en de kandidaten zelf krijgen een bevestiging van ontvangst.
De uitslag wordt bekendgemaakt op de AUV-dag (zaterdag 4 november 2017). De winnaars
en andere kandidaten gaan ermee akkoord dat informatie over hun voordracht in
communicatie-uitingen van de AUV en de UvA kan worden opgenomen.
4. Beoordelingscriteria
Artikel 4.1
De voordrachten worden beoordeeld op maatschappelijke relevantie en impact, de specifieke
bijdrage van de kandidaat aan het project, originaliteit en de toekomstbestendigheid van het
project.
Artikel 4.2
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5. Jurering
Artikel 5.1
De jury bestaat uit twee bestuursleden van de AUV, een AUV-lid, een medewerker van de
UvA en één van de tien genomineerden voor de AUV-alumnusprijs van het voorgaande jaar.
De juryleden worden aangewezen tijdens een AUV-bestuursvergadering. De jury wordt
ondersteund door de AUV-coördinator, die geen stemrecht heeft.
Artikel 5.2
Juryleden mogen geen kandidaten voordragen of optreden als referent van een kandidaat.
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Artikel 5.3
De jury benoemt uit haar midden een juryvoorzitter en besluit zelf over haar werkwijze, voor
zover deze niet in dit reglement is vastgelegd.
Artikel 5.4
De voordrachten die aan de voorwaarden voldoen worden aan de voltallige jury voorgelegd.
Artikel 5.5
Uit de voordrachten selecteert de jury maximaal tien genomineerden die kans maken op een
jury- en een publieksprijs.
Artikel 5.6
Elk lid van de jury heeft één stem. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Wanneer de
stemmen staken, beslist de juryvoorzitter. De jury deelt haar beslissing tijdig, doch uiterlijk
twee weken voor de AUV-dag, mee aan de AUV-coördinator. Deze draagt er zorg voor dat de
genomineerden worden uitgenodigd voor de uitreiking tijdens de AUV-dag.
Artikel 5.7
De genomineerden worden verzocht hun projecten tijdens de uitreikingsceremonie op de
AUV-dag te pitchen. Na deze pitches trekt de jury zich terug en bepaalt zij de winnaars van
de juryprijs van de AUV-alumnusprijs 2017.
Artikel 5.8
Tijdens de uitreikingsceremonie bepaalt het publiek de winnaar van de publieksprijs.
Artikel 5.9
De jury heeft het recht om bij te weinig voordrachten of bij onvoldoende niveau van de
voordrachten het AUV-bestuur voor te stellen de AUV-alumnusprijs niet uit te reiken.
Artikel 5.10
De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de voordrachten het advies van externe
deskundigen in te winnen.
6. Prijzen
Artikel 6.1
Bij de juryprijs bedraagt de eerste prijs € 3.000 (drieduizend euro), de tweede prijs €
2.000 (tweeduizend euro), en de derde prijs € 1.000 (duizend euro). De winnaars dienen
het prijzengeld in hun project te investeren.
Artikel 6.2
Daarnaast maken de genomineerden kans op een publieksprijs.
7. Slotbepaling
Artikel 7.1
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.
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Dit reglement is met zorg samengesteld, indien er onverhoopt toch vragen zijn, kunt u
contact opnemen met de AUV-coördinator via auv@uva.nl.
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