
Reglement van de Sovon Stimulansprijs 
 

Voor Sovon zijn vrijwilligers van groot belang. Zonder de duizenden vrijwillige vogeltellers die aan één 
of meerdere projecten meewerken zou Sovon niet het werk kunnen verrichten waartoe het is opgericht: 
vogelpopulaties volgen via tellingen, onderzoek doen naar en rapporteren van ontwikkelingen in de 
vogelwereld. 

Sovon maakt daarom graag jaarlijks een gebaar richting de eigen achterban waarbij een vrijwilliger in 
het zonnetje wordt gezet:  de Sovon-Vrijwilliger van het Jaar. Deze prijs is voor vrijwilligers die 
jarenlang tellingen hebben verricht, zich op allerlei andere manieren onderscheiden en inzetten voor 
vogels, door bijvoorbeeld bestuurswerk van VWG’s , geven van cursussen etc.  en daarnaast publicaties 
op hun naam hebben staan.  

Er zijn echter mensen die nog niet op lange staat van dienst kunnen bogen, maar wel in een 
betrekkelijk korte tijd blijk geven van een bijzondere inzet en veel enthousiasme. Deze mensen zijn 
jong of pas op een latere leeftijd in de gelegenheid gekomen om zich met het ‘vogelwerk’ bezig te 
houden. Ook deze vrijwilligers zijn belangrijk en kunnen een voorbeeld zijn voor toekomstige tellers. 
Voor deze vrijwilligers heeft Sovon in 2020 een prijs in het leven geroepen: de Sovon Stimulansprijs. 

Selectiecriteria 
Om in aanmerking te komen voor de prijs Sovon Stimulansprijs gelden de volgende criteria: 

- De kandidaat levert een opmerkelijke inzet voor één of meerdere Sovon-projecten. 
- De kandidaat doet dit sinds een beperkt aantal jaren (max. vijf jaar). 
- De kandidaat toont initiatief en lef door: 

+ anderen op sleeptouw te nemen bij tellingen, excursies, cursus etc. en/of 
+ een eigen onderzoek te starten en/of 
+ een telgroep of Vogelwerkgroep te initiëren, te coördineren of nieuw leven in te blazen. 

- De kandidaat geeft blijk van onbesproken gedrag op gebied van vogelonderzoek, passend in 
het beleid van Sovon. 

Voordracht & Nominaties 
De volgende partijen kunnen een kandidaat voordragen: 

 Districts- en regiocoördinatoren; 
 Vogelwerkgroepen en haar leden; 
 Individuele tellers en medetellers; 
 Ledenraadsleden; 
 Medewerkers Sovon 

De voordracht dient middels een ingevuld aanmeldingsformulier ingediend te worden. Er mogen twee 
bijlagen toegevoegd worden van maximaal 1 A4 met een duidelijke toelichting erbij. In geval van grote 
respons maakt het Sovon-bureau een voorselectie uit alle voorgedragen kandidaten, met daarbij een 
motivatie voor deze voordracht aan de jury. 

Een kandidaat die buiten de prijzen is gevallen kan maximaal driemaal worden voorgedragen. 

Uitsluiting 
Omwille van de transparantie en omdat de prijs een individuele vrijwilligersprijs is zijn de volgende 
partijen uitgesloten van nominatie: 

 Personen die beroepsmatig in een bepaald gebied of telproject actief zijn; 
 Vogelwerkgroepen; 
 Leden van bestuur en ledenraad van Sovon; 
 Sovon-medewerkers. 

 



Beoordeling door jury 
De jury bestaat uit drie personen die aan het bestuur een kandidaat voor de Stimulansprijs voordraagt. 
Eventueel wordt een reserve kandidaat voorgesteld. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing. 

Samenstelling jury: 

 Afvaardiging Ledenraad (twee personen) 
 Bestuurslid 
 Bureaumedewerker (adviseur zonder stemrecht). 

De samenstelling van de jury verandert jaarlijks doordat één persoon van de ledenraad aftreedt en 
tijdens de ledenraadsvergadering in juni opgevolgd wordt door een ander lid. Om de continuïteit te 
waarborgen is de bureaumedewerker een vast persoon. 

Het juryrapport komt ter beschikking aan de uiteindelijke winnaar.  

Alle indieners ontvangen bericht. Over redenen van afwijzing wordt alleen na verzoek van en met de 
indiener gecorrespondeerd. 

Prijs & Uitreiking 
De prijs bestaat uit een wisselbokaal en boekenpakket t.w.v. € 150,-. De uitreiking van de 
vrijwilligersprijs vindt plaats i.o.m. de indiener op een geschikt moment en plaats. 

 
Publiciteit & Planning 
Jaarlijkse planning: 

 Januari -augustus: Aankondiging via diverse Sovon media 
 September (Oktober): Einddatum voordracht kandidaten, beoordeling door de jury (dezelfde als 

de vrijwilliger van het jaar), besluit bestuur 
 Oktober-november: Uitreiking prijs op een geschikt moment, pubiciteit. 

 


