
         

 
Reglement voor de ‘Wrotterspriis’   
 
Naam van de prijs: 

 
De officiële naam luidt: Ansche Miedema Wrotterspriis 
 
1. Doelstelling van de prijs: 

 
Met deze prijs wil de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. 
éénmaal per jaar de maatschappelijke betekenis van het lokale vrijwilligerswerk waarderen, 
erkennen en stimuleren en een voorbeeldfunctie voor anderen vervullen. 
 
2. Prijs: 

 
De prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette voor de genomineerde(n). 
 
3. Wie komen voor de prijs in aanmerking: 

 
Alle personen of groeperingen die onverplicht en onbetaald werk verrichten voor de lokale 
gemeenschap van Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken en alhier gevestigd zijn. 
 
4. Nominaties/criteria: 
 
Zowel individuele personen als organisaties komen voor de prijs in aanmerking. Het kan gaan om 
het vrijwilligerswerk als zodanig, de manier waarop de organisatie laat zien met zijn vrijwilligers 
om te gaan, maar ook om een bepaalde activiteit of een project. Om voor de prijs in aanmerking te 
komen, moet worden voldaan aan de volgende definitie van vrijwilligerswerk: ‘vrijwilligerswerk is 
werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht voor anderen of 
de samenleving’.  
In de beoordeling wordt betrokken:  
- de mate waarin het werk een voorbeeld voor anderen kan zijn  
- het algemeen maatschappelijk belang 
- de intensiteit en kwaliteit van het werk 
- actief in verschillende clubs/verenigingen, etc. 
- bijzondere, creatieve en opvallende activiteiten 
- de sfeer waarin het vrijwilligerswerk zich afspeelt 
- de wijze waarop de organisatie vrijwilligers aan zich weet te binden.  
De winnaar van de prijs is in de drie daaropvolgende jaren uitgesloten van deelname. 
 
5. Organisatie: 
 
De uitvoering en jurering wordt gevormd door de bestuursleden van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o.  
Dorpsbelangen maakt jaarlijks drie maanden voor de jaarvergadering via de plaatselijke en/of 
regionale pers bekend dat deelname aan de wrotterspriis mogelijk is. In deze oproep dienen de 
criteria duidelijk vermeld te staan. Mededinging geschiedt d.m.v. het toesturen van een ingevuld 
deelnameformulier. 
 
De jury i.c. Dorpsbelangen draagt zorg voor het opstellen van een rapportje, waarin opgenomen 
een verantwoording van de keuze van de jury. Het juryrapportje vormt onderdeel van de uitreiking. 
 
6. Uitreiking: 
 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen 
Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. 
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