REGLEMENT
Ondernemersprijs Voorschoten
1. Inleiding
1.1. Het ontstaan
De Ondernemersprijs Voorschoten is in 2015 door Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) in het
leven geroepen.
1.2. Doelstelling
Toekenning van de ondernemersprijs geschiedt minimaal eens per drie jaar om daarmee het
Voorschotense bedrijfsleven in het algemeen en de genomineerde ondernemers en hun
onderneming in het bijzonder positief te positioneren, alsmede om startende ondernemers in hun
opstartfase te ondersteunen en te stimuleren en nieuwe bedrijvigheid ter plaatse te bevorderen.
1.3. Doelgroep
Doelgroep zijn alle (groepen) ondernemers en bedrijfsstarters uit Voorschoten en directe omgeving
met uitzondering van OVV-bestuurs- en commissieleden en hun gezinsleden, huisgenoten en
zakelijke partners. De onderneming(en) dan wel een onderdeel van de onderneming moet in
Voorschoten of directe omgeving gevestigd zijn of worden. Uitgesloten van deelname zijn banken en
bedrijven/instellingen zonder winstoogmerk (non-profit). Een (groep) ondernemer(s) waaraan de
prijs is toegekend, komt voor minimaal vijf jaar daarop volgend niet opnieuw voor de toekenning in
aanmerking.
1.4. Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling staat de persoon of (groep) personen als ondernemer(s) centraal, echter dit kan
niet los gezien worden van de onderneming waaraan leiding gegeven wordt c.q. de activiteiten die de
groep samen verricht. Onder ondernemer wordt verstaan de eigena(a)r(en) die zelf zijn/haar/hun
onderneming voert/voeren, dan wel de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de BV c.q. NV.
Onder groep ondernemers wordt verstaan een aantal individuele ondernemers en/of
ondernemingen, die in enigerlei vorm samenwerken. In het geval dat er sprake is van een grotere
onderneming, wordt de directeur van dit bedrijf aangemerkt als de ondernemer. In het geval dat er
sprake is van een groep wordt de door de groep zelf aangewezen perso(o)n(en) aangemerkt als
ondernemer. Daarnaast vormt het vernieuwende karakter van een nieuwe onderneming en/of een
nieuwe activiteit van een bestaande onderneming of groep een belangrijk criterium. Om tot een
afgewogen oordeel te komen let de jury op onderscheidende prestaties op diverse gebieden, zoals
maatschappelijke relevantie, plaatselijke, regionale, landelijke en internationale werkgelegenheid,
duurzaamheid en doorgroei- en uitbouwmogelijkheden.
1.5. Werving en jurering
Er wordt door de OVV een bijeenkomst georganiseerd waarin de winnaar bekend wordt gemaakt en
de prijs uitgereikt waar alle ondernemers, ondernemersverenigingen en de overheid van

Voorschoten elkaar kunnen ontmoeten met de mogelijkheid om contacten te onderhouden, te
versterken en/of nieuwe contacten te leggen. De bijeenkomst kan deel uitmaken van een andere
bijeenkomst. Minimaal een halfjaar daaraan voorafgaand doet de OVV aan ondernemers en publiek
een oproep via door haarzelf te bepalen media tot het per email voordragen van kandidaten aan het
secretariaat van de vereniging. Het bestuur van de OVV kan ook zelf kandidaten voordragen en
andere ondernemersorganisaties daartoe uitnodigen. Uiterlijk drie maanden voor de uitreiking sluit
de mogelijkheid tot het voordragen van kandidaten door ondernemers en publiek. Uiterlijk twee
maanden voor de uitreiking sluit de mogelijkheid voor het bestuur van de OVV en andere
ondernemersorganisaties. De namen van de kandidaten worden direct na de sluiting van de
mogelijkheden tot voordragen aan de jury bekend gemaakt. De jury stelt vervolgens op basis van
eigen onderzoek de winnaar vast.
2. Jury, werkwijze en uitreiking
2.1. Samenstelling jury
De jury wordt benoemd door het bestuur van de OVV en bestaat uit minimaal drie personen van wie
verondersteld wordt dat zij kunnen beoordelen of en vooral in welke mate, door de ondernemer en
zijn onderneming aan de gestelde criteria wordt voldaan. De juryleden dienen volstrekt neutraal te
zijn en geen banden te hebben met één of meer voorgedragen kandidaten. De juryleden kiezen hun
eigen voorzitter. De jury wordt ondersteund door een bestuurslid en/of de ambtelijk secretaris van
de OVV.
2.2. Werkwijze jury
De jury ontvangt tijdig alle binnengekomen voordrachten. In één of meer vergaderingen biedt zij de
voorgedragen kandidaten de mogelijkheid zichzelf aan de jury te presenteren. Direct na afloop van
de (laatste) vergadering bepaalt zij de nummers 1, 2 en 3 van de voordrachten, waarbij de nummer 1
de winnaar van de prijs wordt. Uiterlijk 14 dagen voor de onder punt 1.5 genoemde bijeenkomst
maakt zij de keuze van de genoemde drie kandidaten als nominaties voor de Ondernemersprijs aan
het OVV-bestuur bekend, welke de nominaties vervolgens openbaar maakt.
2.3 Uitreiking
Voorafgaand aan de bijeenkomst nodigt het OVV-bestuur de genomineerden uit op de bijeenkomst
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Tijdens de bijeenkomst maakt de jury haar keuze bekend door
voorlezing van een officieel rapport over de drie genomineerden en reikt zij de prijs aan de winnaar
uit.
3. Prijs
De prijs bestaat uit een kunstwerk genaamd Ondernemersprijs Voorschoten en wordt voorzien van
het jaartal van toekenning. Daarnaast biedt het bestuur van de OVV de winnaar aan hem/haar –al
naar gelang de behoefte- gedurende één jaar om niet te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling
van zijn of haar bedrijf door het actief in contact brengen met leden van de OVV die de winnaar
daarbij van nut kunnen zijn.
4. Evaluatie
Binnen twee maanden na de toekenning wordt er een evaluatievergadering gehouden van OVVbestuur en de jury om te bepalen in welk jaar de prijsvraag wordt herhaald en welke wijzigingen er
doorgevoerd zullen worden.

5. Geschillen
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de OVV.

