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Spelregels Duurzaamheidsprijs Hellendoorn 

2018-2019 

Onderstaande regels gelden van 11 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019. 

De ingediende plannen worden beoordeeld vanuit de 3P-gedachte: 

people, planet en profit (ook wel: mensen, milieu en economie). 

Met people wordt bedoeld: het zorgen voor elkaar en het voorzieningenniveau. 

Met Planet wordt bedoeld: de zorg voor het milieu en de leefomgeving. 

Met Profit wordt bedoeld: het bevorderen van een sterke lokale economie. 

Hoe beter de 3 P’s met elkaar in balans zijn, hoe positiever het plan wordt beoordeeld.  

Een 4e P in de beoordeling vanuit de jury zou nog de P van Passie kunnen zijn: hoe betrokken is men, wordt 

het idee ook inderdaad opgepakt en uitgevoerd. 

1. Inzendingsvoorwaarden 

• Het projectvoorstel moet inhoudelijk de volgende elementen bevatten: 

1. Aanleiding (hoe is het idee ontstaan, wie zijn er betrokken en welk probleem lost het idee op?) 

2. Omschrijving (wat is het idee, op welke manier draagt het idee bij aan people, planet & profit en wat 

en wie is er nodig om het idee uit te kunnen voeren?) 

3. Financiën (wat zijn de kosten en waarvoor wordt het bedrag van de duurzaamheidsprijs ingezet?  Bij 

hogere kosten dan het geldbedrag van de duurzaamheidsprijs: hoe worden de andere kosten gedekt?) 

4. Planning (met welke data wordt het idee uitgevoerd?) 

• Het projectvoorstel is voorzien van datum en handtekening van de inzender en contactgegevens.  

• Het idee is realistisch en haalbaar. 

• Het plan draagt bij aan de gemeentelijke lange termijn doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. 

 

2. Deelnemers 

• De inzender moet in de gemeente Hellendoorn wonen/gevestigd zijn. 

• De inzender is een privé-persoon, groep (bv buren of dorpsgenoten) of organisatie. 

• Een inzending van iemand jonger dan 18 jaar moet voorzien zijn van een handtekening van een 

ouder/verzorger. 

• Deelnemers gaan ermee akkoord dat een samenvatting van het idee en de verstrekte eventueel 

beelden openbaar gepubliceerd worden. 

 

3. Prijzen 

• Er is voor de hele gemeente in de groep volwassenen een bedrag van € 1.500,- voor inzendingen die 

een prijs verdienen. Dit kan dus 1 inzending zijn, maar ook 3.  

• Er is voor de hele gemeente een bedrag van € 500,- beschikbaar voor inzendingen van deelnemers tot 

en met 12 jaar. 

• Er is voor de hele gemeente een bedrag van € 500,- beschikbaar voor inzendingen van deelnemers van 

13 tot en met 18 jaar. 

• Per categorie binnen een kern kunnen meerdere winnaars of géén winnaar worden aangewezen indien 

het aantal, inhoud en/of kwaliteit van de inzending(en) volgens de jury afwijking van de spelregels 

rechtvaardigen. De jury moet dit besluit onderbouwen. 
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• Het geld wordt besteed aan de uitvoering van het plan. Uitwerking kan zowel onderzoek zijn als de 

concrete uitvoering van het idee.  

• Het idee zelf mag meer kosten dan € 1.500,-, de duurzaamheidsprijs kan daarmee ook een bijdrage zijn 

om het totaalidee mogelijk te maken.  

 

4. Jury 

• Er is een deskundige externe jury onder voorzitterschap van de burgemeester. 

• De jury bestaat uit maximaal 7 personen.  

• Juryleden mogen zelf geen idee indienen. Wel mogen de juryleden betrokken zijn bij de deelnemers. 

• Indien een jurylid betrokken is bij een inzending van één of meerdere deelnemers wordt dit gemeld aan 

de overige juryleden en oordeelt dit jurylid niet over die betreffende inzending. 

• De jury heeft het recht om af te wijken van de spelregels, indien het aantal, inhoud en/of kwaliteit van 

de inzendingen daar aanleiding toe geven. 

 

5. Procedure 

• Inzendingen kunnen worden ingestuurd van 1 november 2018 tot 25 februari 2019. De inzendingen 

worden via de website https://www.duurzaamhellendoorn.nl/duurzaamheidsprijs2018-2019/ worden 

ingediend of per post worden opgestuurd naar Platform Duurzaam Hellendoorn, p/a Beethovenlaan 25, 

7442 HC Nijverdal. 

• Alleen volledige ideeën die aan de voorwaarden voldoen die in deze Spelregels omschreven staan, 

worden beoordeeld door de jury. 

• Inzenders kunnen in die periode hulp vragen via het Platform Duurzaam Hellendoorn (met 

ondersteuning van de gemeente waar nodig) om het idee scherp te krijgen en het idee op volledigheid 

te laten toetsen. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar het aparte mailadres van de prijs: 

duurzaamheidsprijshellendoorn@gmail.com.  

• De jury besluit uiterlijk 21 maart 2019 over de winnaars. De winnaars geven op de finale-avond eind 

maart 2019 een korte presentatie van hun idee. 

•  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
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