Meer informatie:

Het PB heeft op het symposium van 22 november 2001 meegedeeld dat het de Daisy Stork prijs heeft
ingesteld. Projecten kunnen bij het PB worden ingediend. Om de gang van zaken te verduidelijken
laten wij hieronder het reglement volgen.
1. Doel:
Verbeter je directe woonomgeving.
2. Criteria:
Om in aanmerking te komen moet voor de prijs aan de volgende criteria worden voldaan:
-De activiteiten is door vrijwilligers opgezet en uitgevoerd zonder medewerking van een
eventuele aan de activiteit verbonden professionele ondersteuning.
-De activiteit vindt plaats in de provincie Drenthe.
-De activiteit is origineel, creatief en levert een herkenbare bijdrage aan het plattelands- en
stedelijk gebieden.
-De activiteit is nog niet eerder beloond.
3. Grootte van de prijs:
De prijs wordt een keer in de vijf jaar uitgebreid te beginnen in 2003 en heeft een grootte van
€1.500,--(5x €300,--)
4. Samenstelling jury:
De keuze van de te belonen activiteit wordt gedaan door een tijdelijke jury elke vijf jaar opnieuw in
te stellen die door het provinciaal bestuur van de NBvP wordt aangewezen.
In de jury nemen de voorzitter van het provinciaal bestuur plaats en een lid van een van de
commissies van de NBvP, verder een afdelingsvoorzitter, een gewoon lid van de NBvP en Tanja
Dekker namens de familie Stork.
De jury kiest een voorzitter het haar midden.
5. Taken van de jury:
Het provinciaal bestuur van de NBvP heeft tot haar taak vrijwilligers op te roepen tot het
indienen van projecten, die door de jury worden beoordeeld. Projecten kunnen tot eind februari
van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt (de eerst volgende keer is in 2013) worden
ingediend
bij het provinciaal bestuur. De jury maakt de prijswinnaar voor de jaarvergadering aan het
provinciaal bestuur bekend, zodat de prijs op de jaarvergadering kan worden uitgereikt.
De juryleden ontvangen een onkostenvergoeding voor reis- en verblijfskosten.

