
Concept reglement Papendrechtse Waarderingsprijs 
 
Artikel 1: Algemeen 

1. De Papendrechtse Waarderingsprijs is ingesteld door de gemeente Papendrecht onder de 
formele naam 'C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs'. 

2. De prijs wordt éénmaal in de twee jaren uitgeschreven en toegekend, gedurende een periode 
van tien jaar. 

3. De eerste uitreiking vond plaats tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 2019, in 2022, 
2024 en 2026 vindt de uitreiking plaats op een vergelijkbaar moment. 

4. De prijs wordt uitgereikt tijdens een openbare bijeenkomst in het kader van de promotie van 
Papendrecht. Daarbij kan op de genomineerde(n) of winnaar(s) een beroep gedaan worden 
om een korte lezing te houden over de werkzaamheden waarvoor men genomineerd is.  

 
Artikel 2: Doel 

1. Het doel van de prijs is waardering uiten, stimuleren en het bevorderen van de kennis over de 
geschiedenis en identiteit van Papendrecht. Vertel over de grens dat je uit Nederland komt en 
waarschijnlijk krijg je enthousiaste reacties over Johan Cruijff, dj Tiesto, tulpen of klompen. 
Het zou mooi zijn als de naam Papendrecht ook zo’n sterk beeld en zulke enthousiaste 
reacties oproept. Om dat te bevorderen, wordt de prijs uitgereikt aan Papendrechters of 
organisaties die bijdragen aan de bekendheid en identiteit van Papendrecht. 

2. Identiteit is geworteld in het verleden, herkenbaar in het heden en geeft toegevoegde waarde 
naar de toekomst toe. 

3. ‘Geschiedenis en identiteit’ dienen in de breedste zin te worden opgevat: Ook op het gebied 
van hedendaagse cultuur, sport, economie of sociaal-maatschappelijke onderwerpen kan men 
immers veel bijdragen aan de identiteit van Papendrecht. 

 
Artikel 3: Deelname 

1. Personen of instellingen die voor de prijs in aanmerking komen worden 
- door derden voorgedragen, 
- melden zichzelf aan of 
- worden door de jury ingebracht. 

2. Mededinging naar de prijs staat open voor iedereen, met uitzondering van de leden van de 
jury. 

3. De genomineerde dient zijn of haar bijdrage breed te delen en ten dienste van de 
gemeenschap te stellen. De bijdrage dient een opvallende prestatie of verrichting te zijn die 
een uiting is van de typisch Papendrechtse benadering of identiteit, naam of faam, of 
bijdragen aan de versterking, verbreding of verspreiding daarvan. 

4. Eerdere winnaars van de Papendrechtse Waarderingsprijs zijn op voorhand niet uitgesloten 
van deelname, maar dienen zich dan wel op zeer bijzondere manier onderscheiden te 
hebben. 

 
Artikel 4: Nominaties 

1. Personen of instellingen die een bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van de kennis 
over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht kunnen in aanmerking komen voor de 
Papendrechtse Waarderingsprijs.  

2. Personen of instellingen kunnen ook zichzelf nomineren. 
3. Via de lokale en social media zal een oproep gedaan worden om personen of instellingen die 

zich verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de geschiedenis en identiteit van 
Papendrecht, te nomineren voor de prijs. 

4. Nominaties kunnen gericht worden aan: Jury Papendrechtse Waarderingsprijs, Postbus 192, 
3350 AD Papendrecht of gemaild naar info@theaterdewillem.nl. 

5. Nominaties moeten zijn ingeleverd vóór 1 oktober.  
6. De nominaties dienen voorzien te zijn van een c.v. van de genomineerde en een uitgebreide 

motivatie waaruit de specifieke verdiensten van de genomineerde blijken. 
7. De mate waarin de genomineerde het geldbedrag dat onderdeel is van de prijs zal inzetten 

voor het verder bevorderen van kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht 
kan in het oordeel van de jury meewegen. Hieruit volgt niet alleen, dat de genomineerde zelf 
op de hoogte zal zijn van de voordracht, maar ook dat het winnen van het geldbedrag op zich 
niet het hoofddoel van de Papendrechtse Waarderingsprijs is. 



8. Uit de schriftelijke voordrachten die voldoen aan de vereisten selecteert de jury in eerste 
instantie de kandidaten. In tweede instantie kiest de jury maximaal drie genomineerden die in 
aanmerking komen voor de prijs. 

9. Om tot die keuze te komen heeft de jury de mogelijkheid om aan de voordrager of de 
genomineerden aanvullende informatie te vragen. 

10. De jury behoudt zich het recht voor om (bij onvoldoende kwaliteit) van de ingediende 
nominaties af te wijken van de kring van genomineerden. De jury kan ook op eigen voordracht 
tot toekenning van de prijs komen. 

11. De toekenning van de prijs gaat vergezeld van een juryrapport, waarin wordt ingegaan op de 
door de jury gehanteerde werkwijze en de overwegingen die de jury heeft gehanteerd bij het 
bepalen van de keuze. 

12. Het oordeel van de jury is bindend. Over dat oordeel, noch over de samenstelling van de jury 
kan worden gereclameerd. 

13. De uiteindelijke prijswinnaar wordt tijdens een bijzondere bijeenkomst als beschreven in artikel 
1.4 bekend gemaakt, waarop deze ook de prijs overhandigd krijgt 

 
 
Artikel 5: De jury 

1. De jury wordt, op voorstel van de heer De Bruin en in overleg, benoemd door het college van 
B&W van de gemeente Papendrecht. 

2. De jury bestaat uit drie personen, onder voorzitterschap van de heer C.J.M. de Bruin, oud-
burgemeester van de gemeente Papendrecht. 

3. De jury bepaalt zelf zijn werkwijze, waaronder de vergaderfrequentie en wijze van stemming 
(unaniem of bij meerderheid van stemmen).  

4. Het secretariaat en het financieel beheer worden verzorgd door de gemeente Papendrecht. 
5. Indien één van de juryleden niet in staat is om zijn taak uit te voeren, dan zal in overleg met 

de gemeente Papendrecht in vervanging worden voorzien. 
 
Artikel 6: De prijs 
De prijs bestaat uit een sculptuur, een oorkonde en een bedrag van € 2.000,00. 
 
 
 
 
 


