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Reglement van de Jacob van Eyckprijs van
de Vereniging “Utrechts Klokkenluiders Gilde” te Utrecht

Artikel 1. Algemeen
1.
2.
3.

De “Jacob van Eyckprijs” is in 2010 ingesteld door de te Utrecht gevestigde vereniging “Utrechts Klokkenluiders Gilde” (UKG)
Alle werkzaamheden betreffende de toekenning, jurering, uitreiking van de prijs en de publiciteit, geschieden onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het UKG.
De organisatie van bedoelde werkzaamheden en de secretariaatvoering daarvan is in handen van een
door het bestuur van het UKG ingestelde werkgroep.

Artikel 2. Doel
1.
2.

3.

Het doel van de prijs is om de aandacht te vestigen op de aanwezigheid en het gebruik van luid- en
beiaardklokken (niet zijnde uurwerken) als cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlands taalgebied.
Het UKG tracht dit doel te verwezenlijken door het stimuleren van wetenschappelijk campanologisch
onderzoek, van vernieuwende projecten die de klokkenkunst verrijken en het aanmoedigen tot het
doen van publicaties.
Eveneens zal door het UKG worden bevorderd het entameren van projecten die beogen door restauratie klokhistorische situaties of objecten in oude luister te herstellen.

Artikel 3. De prijs
1.
2.
3.

De prijs bestaat uit een door het bestuur van het UKG telkenmale vast te stellen geldbedrag alsmede
een door de Utrechtse beeldend kunstenaar Theo van de Vathorst ontworpen penning.
Artikelen die de prijs hebben verworven zullen zo mogelijk in het verenigingsorgaan van het UKG worden gepubliceerd.
Plannen en ideeën die de prijs hebben verworven zullen bij concrete uitvoering daarvan indien mogelijk
door het UKG worden ondersteund. Er bestaat geen recht op financiële ondersteuning.

Artikel 4. Deelname
1.
2.

Mededinging naar de prijs staat open voor zowel personen als instellingen. Er zal geen onderscheid
worden gemaakt tussen amateurs en professionals.
Bestuursleden van het UKG, alsook leden van de jury worden van deelname uitgesloten.

Artikel 5. Inzendingen
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

De inzendingen kunnen zijn artikelen, verhandelingen en studies, beschrijvingen van al of niet voltooide plannen/projecten of andere geleverde prestaties op campanologisch terrein in de ruimste zin des
woords.
De inzendingen dienen voor zover het artikelen, verhandelingen of studies betreft, gebaseerd te zijn op
nieuw of oorspronkelijk onderzoek of een nieuwe interpretatie van bestaand onderzoek.
Zij dienen een wetenschappelijk gehalte te hebben, zulks ter beoordeling van de jury.
De al of niet gerealiseerde plannen/projecten of andere geleverde prestaties, terzake waarvan een
inzending is gedaan, dienen op onderscheiden en vernieuwende wijze bij te dragen aan de verrijking of
herstel van de klokkenkunst, zoals in artikel 2 nader omschreven, in het bijzonder in het Nederlands
taalgebied.
Inzendingen dienen te geschieden aan het secretariaat van de werkgroep van het UKG en moeten
vóór 1 maart op het door het secretariaat opgegeven adres zijn ontvangen. De ontvangst zal per omgaande worden bevestigd.
Inzendingen (met eventuele bijlagen) geschieden in tweevoud met een begeleidende brief waarin zijn
vermeld de personalia van de inzender en diens adres en met een verklaring dat de inzending geheel
zijn/haar intellectueel eigendom is.
Personen of instellingen kunnen zichzelf voordragen of door anderen worden voorgedragen.
Per persoon of instelling is slechts één inzending mogelijk. Inzenders kunnen door de jury om nadere
informatie of toelichting worden gevraagd.
Een inzender kan zijn/haar inzending te allen tijde terugtrekken door middel van een aan het secretariaat gerichte, aangetekende brief.

Artikel 6. De jury
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

De juryleden worden aangezocht en benoemd door het bestuur van het UKG.
De jury bestaat uit tenminste vijf personen van wie er minstens één deskundig is op het gebied van de
campanologie.
Bestuursleden en de actieve leden van het UKG kunnen geen zitting hebben in de jury.
Het is niet mogelijk om meer dan twee maal achter elkaar zitting te hebben in de jury.
De jury kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
Juryleden hebben geen recht op een honorarium, doch komen, indien gewenst, wel in aanmerking
voor vergoeding van onkosten die zij in hun hoedanigheid van jurylid hebben gemaakt.
Eventueel kan de jury zich door externe deskundigen laten adviseren.
De jury draagt aan het bestuur een prijswinnaar voor. De secretaris van de jury schrijft hiertoe een rapport met daarin de motivatie. De jury komt autonoom tot haar beslissing.
De leden van de jury doen, behalve aan het bestuur van het UKG, geen mededelingen omtrent hun
beraadslagingen en het tot stand komen van haar beslissing.
De prijs wordt toegekend door het bestuur van het UKG.
Wanneer de jury niet tot een voordracht kan komen, wordt de prijs niet toegekend.
Het bestuur heeft – bij zwaarwegende redenen – de bevoegdheid de voordracht niet te volgen.

Artikel 7. Publicatie
1. Binnen vier weken na 1 maart zullen in het verenigingsorgaan en/of op de website van het UKG of via
andere door het bestuur geschikt geachte media, de namen van de inzenders worden vermeld met een
korte omschrijving van de inzending.
2. Tenminste twee weken vóór de prijsuitreiking zal worden bekend gemaakt welke van de inzendingen
door de jury voor de Jacob van Eyckprijs zijn genomineerd.
3. Het juryrapport wordt eerst tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt.
4. Publicatie als hiervoor in de leden 1 en 2 bedoeld, zal niet plaatsvinden indien de inzender uitdrukkelijk
heeft verklaard daartegen bezwaar te hebben.

Artikel 8. De Prijsuitreiking
1.
2.
3.
4.

De prijs wordt elke drie jaar uitgereikt, zo mogelijk op of rond de “Utrechtse Stadsdag” (2 juni), in een
openbare bijeenkomst van het UKG.
Alle inzendingen zullen gedurende de prijsuitreiking ter inzage liggen, tenzij de inzender daartegen
bezwaar maakt.
De uitreiking geschiedt door het bestuur van het UKG of een door haar aangewezen gevolmachtigde.
Aan een bekroonde inzending wordt slechts één maal de Jacob van Eyckprijs toegekend.

Artikel 9. Slotbepalingen
1.
2.
3.
4.
5.

Aan alle inzenders wordt een exemplaar van dit reglement in duplo toegezonden.
Deelname is eerst van kracht zodra de deelnemer één door hem/haar ondertekend exemplaar heeft
geretourneerd aan het secretariaat van de werkgroep van het UKG.
Winnaars van de prijs zijn vrij in de besteding van het prijzengeld en zijn zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventueel verschuldigde (kansspel)belasting.
Het prijzengeld wordt door het UKG overgemaakt op een door de winnaar op te geven bankrekening.
Tegen de nominatie door de jury en de al of niet toekenning van de prijs door het bestuur, kan niet in
beroep worden gegaan, noch kan daarover worden gecorrespondeerd.

Aldus vastgesteld door het bestuur van het UKG op 15 december 2010 en laatstelijk gewijzigd op 26 maart
2012,

