
 
Reglement voor de toekenning van de Carla Atzema Soroptimistprijs 

2022  

 

 
Artikel 1. Algemeen  

1. De Carla Atzema Soroptimistprijs, hierna te noemen de „Prijs‟ wordt met 

ingang van 2020 twee jaarlijks ter beschikking gesteld door het “Algemeen 

Fonds van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en 

Curaçao”, hierna te noemen AF.  

2. De Prijs is bedoeld voor (een) journalist(en) voor haar/zijn/hun bijdrage 

aan een Nederlandstalig journalistiek product waarmee de positie, rechten 

en / of economische zelfstandigheid van vrouwen is (zijn) geagendeerd.  

3. Het journalistieke product is gepubliceerd in de twee jaar voorafgaand aan 

de in artikel 4 lid 2 bedoelde deadline. 

4. De Prijs bestaat uit een geldbedrag van € 25.000,- (vijfentwintigduizend 

euro) en een blijvende herinnering.  

 

Artikel 2. Voorwaarden voor nominatie  

Een kandidaat kan meedingen naar de Prijs indien aan de volgende eisen is 

voldaan:  

a. De kandidaat is een journalist (V/M) die gebruik maakt van media zoals 

dagbladen, tijdschriften, film, tv, radio, internet; 

b. De kandidaat kan middels eerdere publicaties aantonen dat zij of hij een 

langdurige betrokkenheid heeft bij de in artikel 1 lid 2 genoemde 

onderwerpen. 

 

Artikel 3. Inhoudelijke selectiecriteria  

De beoordeling van de inzending vindt plaats aan de hand van de volgende 

criteria:  

a. De kandida(a)ten heeft/hebben middels haar/zijn/hun bijdrage aan het 

journalistieke product het onderwerp van de Prijs (artikel 1 lid 2) op 

uitzonderlijke wijze onder de aandacht gebracht;  

b. De kandida(a)ten heeft/hebben al eerder in haar/zijn/hun werk blijk 

gegeven van affiniteit bij het onderwerp van de Prijs. 

 

Artikel 4.  Inschrijving  

1. Kandidaten kunnen zich zelf inschrijven om in aanmerking te komen voor 

de Prijs.  

2. Inschrijving vindt plaats door middel van het invullen en inzenden van een 

inschrijfformulier, dat te downloaden is op de website www.soroptimist.nl, 

en het inzenden van een journalistiek product waaraan de inschrijver(s) 

een zodanige bijdrage heeft/hebben geleverd dat zulks haar/zijn/hun 

nominatie rechtvaardigt, zulks vóór de in bedoeld formulier aangegeven 

deadline.  

3. De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen indien aantoonbaar 

wordt voldaan aan de voorwaarden voor nominatie conform artikel 2 van 

dit reglement.  

 

Artikel 5. De jurering 

1. Het bestuur van het AF benoemt per cyclus een commissie, bestaande uit 

ten minste vier personen; alle leden van de commissie zijn Soroptimist. 

2. Tot de taken van de commissie behoort onder andere: 

 Het in overleg met het bestuur van het AF benoemen van een jury. 

De jury bestaat uit vijf leden; minstens een jurylid is werkzaam in 

de media en minstens een jurylid is Soroptimist; 

 Het maken van een shortlist van 4 tot 8 inzendingen voor de jury. 

http://www.soroptimist.nl/


3. De jury heeft tot taak de inzendingen van de shortlist aan de hand van de 

inhoudelijke selectiecriteria, zoals verwoord in de artikelen 1 en 3, te 

beoordelen en op basis van een gemotiveerd oordeel de Prijs toe te 

kennen.  

4. Indien de jury van oordeel is dat geen enkele inzending in voldoende mate 

voldoet aan de criteria, zal zij de Prijs niet toekennen.  

5. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 

 

Artikel 6. Uitreiking  

De Prijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt. Bij die uitreiking zijn de voorzitter 

van de jury en minstens twee andere juryleden aanwezig.  

 

Artikel 7 

1. Er kan een publieksprijs worden uitgeloofd en toegekend. In dat geval 

dingen de inzendingen op de shortlist automatisch mee naar deze 

publieksprijs.  

2. De winnaar van de publieksprijs is degene die de meeste stemmen krijgt 

van het publiek. Stemmen kunnen digitaal worden uitgebracht in een 

nader vast te stellen tijdvak gelegen tussen de bekendmaking van de 

shortlist en de uitreiking van de Prijs. Bekendmaking van de winnaar van 

de publieksprijs vindt plaats ter gelegenheid van de uitreiking van de Prijs. 

Nadere regels omtrent de stemming voor de publieksprijs worden, mits de 

publieksprijs wordt uitgeloofd, later gepubliceerd. 

3. Ook indien de publieksprijs wordt uitgeloofd, is het bestuur van het AF te 

allen tijde gerechtigd deze niet toe kennen, bijv. in geval van (een 

vermoeden van) onregelmatigheden bij de stemming. 

 

Artikel 8. Wijzigingen en onvoorziene gevallen  

1. Dit Reglement kan middels een besluit van het bestuur van het AF te allen 

tijde worden gewijzigd.  

2. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, is het bestuur van het AF 

bevoegd om tot een beslissing te komen.  

3. Geen enkele partij kan aan dit reglement rechten ontlenen.  

 

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding  

1. Dit Reglement kan worden aangehaald als „Reglement voor de toekenning 

van de Carla Atzema Soroptimistprijs 2022‟.  

 

 

Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van het AF op 30 juni 2021           

 

 


