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WAAROM EEN DUURZAAMHEIDSPRIJS?

De duurzaamheidsprijs is een initiatief van de Stichting Platform Duurzaam 
Hellendoorn en de Stichting wordt bij de organisatie ondersteunt door de 
gemeente Hellendoorn. Ons gezamenlijke doel is om er samen voor te 
zorgen dat we een duurzame gemeente worden. Duurzaamheid betekent 
voor ons niet alleen duurzame energie, maar ook een duurzame 
samenleving.

Onderdeel van de duurzame samenleving is dat we alle energie die we in onze 
eigen gemeente gebruiken, zelf opwekken. Dat zullen we samen moeten doen. 
Deze ambitie kunnen we alleen samen bereiken en daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe ideeën vanuit de samenleving. Wij zijn niet alleen op zoek naar innovatie-
ve ideeën, we zijn vooral op zoek naar ideeën die bijdragen aan duurzaamheid in 
Hellendoorn.

We zoeken ideeën op het terrein van People (onze samenleving), Planet (ons 
milieu) en Profit (onze economie). Wanneer jouw duurzame idee voldoet aan deze 
kenmerken, maak je kans op de duurzaamheidsprijs.

We zijn niet alleen op zoek naar innovatieve ideeën, het belangrijkste is dat de 
duurzaamheidsprijs duurzame ideeën mogelijk maakt die bijdragen aan de 
genoemde 3 P’s van People, Planet en Profit.

WIE KAN ER MEEDOEN?

Alle inwoners en organisaties van de gemeente Hellendoorn kunnen meedoen. 
Dit kan als inwoner alleen, met je vereniging, je straat, je wijk of welke groep dan 
ook. Ook scholieren van basisscholen en middelbare scholen kunnen meedoen en 
samen met hun groep of klas een idee insturen.
Er zijn 3 categorieën:
• kinderen t/m 12 jaar
• jongeren van 12 t/m 18 jaar
• volwassenen

Voor winnaars in elke categorie zijn er geldprijzen beschikbaar. Dit geld is bestemd 
voor het uitvoeren van het ingediende idee. Voor de uitvoering van je idee krijg je 
ook hulp van de leden van het Platform.

PRIJZEN IN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN

Het prijzengeld bedraagt in totaal € 2.500,-, te verdelen als volgt:
• € 1.500,- voor één of meerdere inzendingen van volwassenen of groepen in de 

gemeente Hellendoorn. Prijzengeld te verdelen door jury.
• € 500,- voor jongeren (individueel of groep) in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar uit 

de gemeente Hellendoorn.
• € 500,- voor kinderen (individueel of groep) in de leeftijd t/m 12 jaar uit de 

gemeente Hellendoorn.

Prijzengeld kan voor één idee in een categorie zijn, maar ook voor meerdere idee-
en, ter beoordeling van de jury. Prijzengeld is ter uitvoering van het idee. Totaal 
dus minimaal 3 prijswinnaars! Maar dit kunnen er ook meer zijn.

SPELREGELS

Voor de duurzaamheidsprijs zijn een aantal spelregels opgesteld. Die kun je 
vinden op de website van Platform Duurzaam Hellendoorn, via de link:
www.duurzaamhellendoorn.nl/platformduurzaam/duurzaamheidsprijs2018-2019

JURY!

Een deskundige jury onder leiding van burgemeester Anneke Raven beoordeelt 
de inzendingen op People, Planet, Profit, ofwel wat betekent het project voor onze 
samenleving, ons milieu en de economie.

De jury wordt ondersteund door leden van de werkgroepen van het Platform. 
Zij zijn bereikbaar voor vragen en inzendingen op 
duurzaamheidsprijshellendoorn@gmail.com.

De jury heeft het recht – als het aantal en/of de inhoud van de inzendingen daar 
aanleiding toe geeft – om af te wijken van de verdeling van het prijzengeld.
Leden van de jury mogen zelf geen inzendingen insturen. Wel mogen juryleden 
betrokken zijn bij de organisatie, groep of persoon die de inzending doet, mits zij 
hiervan melding doen aan de overige leden van de jury.

BELANGRIJKE DATA

• 11 oktober 2018 aftrap van de duurzaamheidsprijs
• 25 februari 2019 uiterste inzenddatum duurzaamheidsprijs
• Eind maart 2019 bekendmaking winnaars tijdens een spetterende avond waar 

alle inzendingen gepresenteerd worden.
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