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Reglement Oud-Westlandprijs 
Artikel 1: Algemeen  

a. De Oud-Westlandprijs is ingesteld door het bestuur van het Genootschap Oud-Westland. 

b. Onder Westland wordt verstaan het gebied tussen Den Haag, Delft, Rotterdam, Maassluis en 
Hoek van Holland. 

c. De organisatorische werkzaamheden rond de totstandkoming van de prijsuitreiking geschieden 
door de jury i.s.m. het bestuur van het Genootschap Oud-Westland. 

Artikel 2: Doel  
Het doel van de Oud-Westlandprijs is het actief stimuleren van de ‘beoefening’, in de breedste zin van 
het woord, van de geschiedenis van het Westland d.m.v. het toekennen van een prijs aan een persoon, 
personen of organisatie/vereniging, die
 

a. zich bijzonder heeft ingezet voor één of meerdere van `de Westlandse (rijks en/of gemeente)-
monument(en),  

b. een manuscript, scriptie of boek heeft geschreven en/of  uitgebracht 
m.b.t. de geschiedenis van het Westland of  

c.    zich  in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt m.b.t. de geschiedenis van de streek 
bijvoorbeeld door zijn gehele oeuvre: Er is sprake van “bijzondere verdienste”.  

       (Te denken valt aan: het oprichten van een historische vereniging, het systematisch fotograferen 
van historische panden, landschappen enz., systematisch, gedegen en deskundig interviewen 
van Oude Westlanders (‘oral history’), het opbouwen van een belangwekkende verzameling 
m.b.t. het historische Westland enz.) 

       Dit alles geschiedt door niet-beroepskrachten. Uitgesloten zijn inzendingen, waaraan een 
professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 3: een manuscript, scriptie of boek  
a. Inzendingen van een manuscript, scriptie of boek dienen uiterlijk zes maanden voor het 

uitreiken van de prijs in het bezit te zijn van (de secretaris van) de jury. 
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b. Inzendingen (bij voorkeur digitaal) worden slechts geaccepteerd met een begeleidende brief 
waarin volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail adres en een verklaring 
van de inzender dat de publicatie geheel haar / zijn geestelijk eigendom is. 

c. Het manuscript, scriptie of boek dient minimaal populair-wetenschappelijk van niveau te zijn; dit 
is ter beoordeling van de jury. 

Artikel 4: de monumenten 
a. De prijs kan toegekend worden aan een persoon, personen of rechtspersoon, die zich bijzonder 

heeft of hebben ingezet voor het object, pand, rijksmonument of gemeentelijke monument of 
actief gewerkt heeft aan het verkrijgen van de twee hierboven genoemde statussen voor het 
object of pand.  

b. De inzet hoeft niet het gehele object of pand te betreffen; ook onderdelen daarvan, zoals een 
gevel, een uithangbord, een stoep, hekwerk of een gevelsteen kunnen voor de prijs in 
aanmerking komen. De inzet kan plaatsvinden in velerlei vorm: restauratie, herstel, constructie, 
het terugbrengen en/of toevoegen van elementen.  

Artikel 5: Deelname  
a. Mededinging naar de Oud-Westlandprijs staat open voor iedereen, behalve voor bestuursleden 

van het Genootschap Oud-Westland en leden van de jury. 

b. Per kandidaat kan slechts één inzending meedingen naar de prijs. 

c. De prijs kan aan een persoon, personen of organisatie/vereniging worden toegekend.  

Artikel 6: Inzendingen 
a. De prijs wordt in principe eenmaal in de twee jaar uitgereikt. 

b. De jury zal namens het Genootschap een oproep doen uitgaan middels een mailing naar leden 
en relaties en persberichten naar diverse media. Daarmee belangstellenden op te roepen 
inzendingen in te sturen, dan wel kandidaten te noemen die in aanmerking komen voor 
voordracht voor de Oud-Westlandprijs. 

c. Iedereen kan kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen door zichzelf, maar ook door anderen 
worden voorgedragen. Uit deze aanmeldingen maakt de jury een selectie. De geselecteerde 
kandidaten worden schriftelijk van hun kandidatuur op de hoogte gesteld door de secretaris van 
de jury. Kandidaten die door anderen zijn aangemeld wordt daarbij gevraagd hun voordracht 
schriftelijk te bevestigen bij de secretaris van de jury – deze bevestiging is voorwaardelijk voor 
eventuele mededinging naar de prijs.  

d. Uit de aldus meedingende voordrachten selecteert de jury maximaal drie genomineerden. De 
jury zal hiertoe een schriftelijk voorstel met uitvoerige motivatie aan het bestuur doen 
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toekomen. In dit voorstel draagt de jury één van de genomineerden voor als winnaar van de 
Oud-Westlandprijs. 

e. Manuscripten, scripties of boeken worden in principe aan de auteurs teruggestuurd. 

Artikel 7: Jury 
a. De jury wordt benoemd door het bestuur van het Genootschap Oud-Westland. 

b. Leden nemen voor een periode van vier jaar zitting in de jury. Verlenging van de periode is 
mogelijk. 

c. De jury bestaat uit ten minste drie personen.  Deskundigheid staat voorop bij de voordracht. De 
jury kan zich laten adviseren door externe deskundigen. 

d. De jury is gehouden aan de gouden regel om de geen mededelingen naar buiten te doen over 
kandidaten, nominaties enz. 

e. De jury draagt aan het bestuur van het Genootschap een prijswinnaar voor. De secretaris van de 
jury schrijft hiertoe een onderbouwd rapport met daarin de motivatie. 

f. De jury kan naar eigen inzicht en in overleg met het bestuur van het Genootschap een 
huishoudelijk reglement, vergaderschema en werkwijze ontwikkelen en onderhouden. De 
voorzitter van Genootschap Oud-Westland zal, indien nodig, op de hoogte worden gehouden 
door de secretaris van de jury.  

Artikel 8:Toekenning prijs 
a. De jury maakt een voorstel voor de prijswinnaar van de Oud-Westlandprijs. Dit voorstel kan 

slechts in uitzonderlijke gevallen en met zwaarwegende argumenten door het bestuur van het 
Genootschap worden afgewezen. De jury wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en 
mondeling toegelicht.  

b. Mocht het voorstel van de jury niet door het bestuur van het Genootschap Oud-Westland 
worden overgenomen, dan kan het bestuur in overleg met de jury kiezen voor de nummer twee 
van de nominatie als winnaar, of de toekenning van de prijs met twee jaar uitstellen, gepaard 
gaande met een nieuwe voorstel. 

c. De jury maakt een keuze van drie personen uit de voordrachten voor de Oud-Westlandprijs 
genoemd in artikel 2.  

d. De Oud-Westlandprijs omvat een bedrag van € 500 en een oorkonde.  

e. Wanneer de jury niet tot een voorstel kan komen, wordt de prijs dat jaar niet toegekend en zal 
een nieuw  voorstel over twee jaar plaatsvinden. 
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f. Het Genootschap Oud-Westland maakt iedere twee jaar melding in haar historisch jaarboek van 
de genomineerden, de uitreiking van haar prijs en zorgt voor verspreiding van een uitgebreid 
persbericht naar de pers. 

g. Over de toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd met de jury en/of het bestuur van 
het Genootschap. 

Artikel 9: Prijsuitreiking  
a. De prijs zal worden uitgereikt tijdens een door het Genootschap Oud-Westland te organiseren 

bijeenkomst, waarbij genomineerden, leden van het Genootschap en belanghebbenden en 
belangstellenden uit de politiek, cultuur, historische verenigingen etc. worden uitgenodigd. 

b. De prijs wordt aan de winnaar uitgereikt door de voorzitter van het Genootschap Oud-Westland. 

c. De publiciteit rond de uitreiking van de prijs is in handen van het bestuurslid van het 
Genootschap die de p.r. in portefeuille heeft. 

Artikel 10: Slotbepalingen 
a. Inzenders en mededingers worden geacht bekend te zijn met en zich voor zover nodig te 

onderwerpen aan dit reglement. 

b. Het bestuur van het Genootschap Oud-Westland is als enige gerechtigd het reglement aan te 
passen. 

c. Het bestuur van het Genootschap kan het als haar taak opvatten om het verkozen manuscript 
c.q. scriptie  te helpen uitgeven en bekendheid ervan te ondersteunen. 

d. Al of niet genomineerde manuscripten, scripties of boeken kunnen met toestemming van de 
auteurs aangeboden worden aan de redactie van het Jaarboek van het Genootschap. 

e. Het reglement van de Oud-Westlandprijs zal na het vaststellen ervan gepubliceerd worden op de 
website van het Genootschap.  

f. De samenstelling van de jury van de Oud-Westlandprijs zal op de website en in het Historisch 
Jaarboek van het Genootschap te lezen zijn.

 


