
	
Reglement voor de toekenning van de Carla Atzema Soroptimistprijs  
 
	
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 journalistiek product waarmee de positie, 
rechten en / of economische zelfstandigheid van vrouwen is (zijn) 
geagendeerd. De Prijs wordt toegekend aan de maker(s) van dit product. 

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 (M/V) die gebruik maakt van reguliere 

media zoals dagbladen, tijdschriften, film, tv, radio, internet in het 
Nederlands taalgebied; 

b. De kandidaat kan aantonen dat hij of zij 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 kandidaat heeft middels het journalistieke product het onderwerp 
van de Prijs (artikel 1 lid 2) op uitzonderlijke wijze onder de aandacht 
gebracht;  

b. De kandidaat heeft al eerder in zijn/haar werk blijk gegeven van 
affiniteit bij het onderwerp van de Prijs. 

 
Artikel 4. Aanmelding  

1. Kandidaten kunnen zich zelf aanmelden om in aanmerking te komen voor 
de Prijs met een journalistiek product.  

2. Aanmelding vindt plaats door middel van het invullen en inzenden van een 
formulier, dat te downloaden is op de website www.soroptimist.nl, en het 
inzenden van een journalistiek product dat de 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 voorbereidingscommissie 

1. Het AF benoemt per cyclus een voorbereidingscommissie. 
2. De voorbereidingscommissie bestaat uit ten minste vier  personen; alle 

leden van de commissie zijn Soroptimist.   
3. Minstens een lid van de voorbereidingscommissie is ook bestuurslid van 

het AF.. 
4. Een lid van de voorbereidingscommissie kan maximaal 2 keer 

herbenoemd worden.  
5. Een cyclus omvat de volledige voorbereiding, toekenning, uitreiking  van 

de –Prijs, en de daarop volgende evaluatie, een en ander  zoals 
omschreven in artikel 6. 



Artikel 6. De taken van de voorbereidingscommissie. 
Het AF delegeert de volgende taken aan de voorbereidingscommissie: 

a. Het maken en/of volgen van een stappenplan om tot uitreiking van de 
Prijs te komen; 

b. Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan om de Prijs onder 
de aandacht te brengen; 

c. Het opstellen en bewaken van een planning en een begroting, passend 
binnen het door het bestuur van het AF gestelde budget, voor de cyclus; 

d. Het werven van juryleden;  
e. Het faciliteren van aanmeldingen; 
f. Het beoordelen of de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden; 
g. Het maken van een shortlist van 4 tot 8 inzendingen voor de jury;  
h. Het organiseren van de jurybijeenkomsten; 
i. Het organiseren van de prijsuitreiking; 
j. Het onderzoeken van  samenwerking met personen en/of instanties die de 

bekendheid van de Prijs kunnen vergroten; 
k. Het na de prijsuitreiking evalueren van de cyclus; 
l. Het rapporteren van de evaluatie aan het bestuur van het AF. 

 
Artikel 7. De jury 

1. De voorbereidingscommissie benoemt een jury in overleg met het AF 
bestuur.  

2. De jury bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter die in functie wordt 
benoemd. Minstens een jurylid is werkzaam in de media en minstens een 
jurylid is Soroptimist. 

3. Juryleden kunnen maximaal twee opeenvolgende cycli worden benoemd. 
Elke cyclus wordt een nieuwe voorzitter benoemd. 

4. 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.  

5. Indien de jury van oordeel is dat geen enkele inzending in voldoende mate 
voldoet aan de criteria, zal zij de Prijs niet toekennen.  

6. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 
 
Artikel 8. Uitreiking  
De Prijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt. Bij die uitreiking zijn de voorzitter 
van de jury en minstens twee andere juryleden aanwezig.  
 
Artikel 9. 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 10. Citeertitel en inwerkingtreding  
1. Dit Reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement voor de toekenning 

van de Carla Atzema Soroptimistprijs’.  
2. Dit Reglement treedt in werking op 17 juli 2019.  

 
Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van het AF op 17 juli 2019	


