Criteria & procedure voor toekenning RELIGIEUZEN-PRIJS
Criteria
Richtlijnen voor toewijzing van deze religieuzenprijs (KNR), zoals vastgesteld door het
bestuur van de KNR.
1. Doelstellingen
De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) wil in dit Jaar van Barmhartigheid de
(religieuze) bewogenheid om mensen onder de aandacht brengen. De KNR wil dit doel
bereiken door mensen te bevestigen die anderen barmhartigheid betonen.
Hiertoe reikt het bestuur van de KNR dit jaar een prijs uit ter bekroning of stimulering van
activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities van barmhartigheid.
2. Richtlijnen betreffende de activiteiten
2.1. Thema van activiteiten
Voor een prijs komen dit keer activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities
van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld.
Barmhartigheid is moeilijk te omschrijven, maar heeft van doen met het laten spreken van het
hart, met de wijze van bejegening van medemensen, met onverdeeld goed zijn, met het als
vanzelfsprekend onvoorwaardelijk en zonder agenda tegemoet treden van anderen met open
armen en lege handen.
2.2. Criteria
a. Een activiteit of project kan om verschillende redenen voorgedragen worden voor een prijs:
- de activiteit of het project is bijzonder van aard en de KNR wil daarom door het
uitreiken van een prijs dit project ten voorbeeld stellen in de hoop dat het navolging
krijgt.
- er zijn vergelijkbare activiteiten of projecten, maar het voorgedragen project steekt
qua opzet en resultaat boven de andere projecten uit en wordt daarvoor beloond.
- de toekenning van de Religieuzenprijs aan dit specifieke project kan gezien worden
als mede ter aanmoediging van vergelijkbare activiteiten of projecten.
b. In principe worden geen prijzen uitgereikt aan projecten die ook al elders bekroond zijn.
c. De KNR wil zich richten op het stimuleren van activiteiten van meer praktische aard en
bekroont derhalve geen studies.
d. Het project heeft zich al enigermate in de praktijk bewezen.

3. Richtlijnen betreffende prijswinnaars
a. De prijswinnaars kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen en/of instellingen
zijn.
b. Natuurlijke personen kunnen hun activiteit of project hebben uitgevoerd tijdens een
dienstverband bij een instelling of organisatie dan wel op grond van een subsidie. Hun werk
kan – onverlet de hierboven genoemde richtlijnen – voor een prijs in aanmerking komen als
het iets nieuws toevoegt aan de werkzaamheden bij de betreffende instelling.
c. Bij voorkeur worden vrijwilligersactiviteiten bekroond.
U kunt personen en/of projecten nomineren door vóór 1 april 2016 een brief of e-mail te
sturen, gericht aan
Jury RELIGIEUZEN-prijs, p/a Postbus 111, 5201 AC ’s-HERTOGENBOSCH.
E-mail: communicatie@knr.nl
In deze brief vermeldt u wie u wilt nomineren voor de Religieuzen-prijs, voor welke activiteit,
waar deze activiteit zich afspeelt en waarom u vindt dat deze persoon of dit project de
Religieuzen-prijs verdient. Vermeldt u in deze brief uw naam, uw volledige adresgegevens en
in welke relatie u staat tot de door u genomineerde persoon of project.

’s-Hertogenbosch, januari 2016

