Juryreglement Truus Wijsmuller-Meijerprijs
INLEIDING
De Truus Wijsmuller-Meijer-prijs bestaat sinds 2022 en is vernoemd naar de in Alkmaar
geboren Truus Wijsmuller-Meijer, 21 april 1896 - 30 augustus 1978. Truus heeft zich haar
leven lang vrijwillig en belangeloos ingezet voor mensen, met name kinderen, die hulp
behoefden. Het meest bekend is haar inzet voor de tienduizend ‘Transportkinderen’, die zij in
de periode december 1938 tot september 1939 uit de nazi-Duitsland en de door de nazi’s
bezette landen haalde. ‘Kinderen’ en ‘helpen’ zijn de kernwoorden om Truus’ engagement te
typeren. De Truus Wijsmuller-Meijerprijs geeft nationale bekendheid aan mensen die in de
geest van Truus, - vrijwillig, belangeloos -, opmerkelijke resultaten hebben bereikt met
hulpverlening in de sociaal-maatschappelijke sfeer. Elke twee jaar nomineert het bestuur van
de Stichting Truus Wijsmuller-Meijer (verder ‘de stichting’) in deze zin tenminste vijf
succesvolle mensen, de kandidaten. Uit die lijst kiest de jury de winnaar.
DEFINITIES
* Stichting: Stichting Truus Wijsmuller-Meijer
* Statuten: de statuten van Stichting Truus Wijsmuller-Meijer
* Bestuur: het bestuur van de Stichting Truus Wijsmuller-Meijer
* Truus Wijsmuller-Meijer prijs: De prijs voor een bijzondere prestatie geleverd door een (levende)
persoon op het vlak van maatschappelijk-sociaal (vrijwilligers-)werk. (artikel 2 lid 1 van de statuten).
De prijs wordt elk even jaar uitgereikt door het bestuur op 21 april, de geboortedag van Truus
Wijsmuller-Meijer, in de even jaren.
* Jury: De jury die belast is met het toekennen van de Truus Wijsmuller-Meijer prijs.
PRIJS EN UITREIKING
De Truus Wijsmuller-Meijer prijs bestaat uit oorkonde, gouden tulpspeld, €1000 (tbv ‘goede doel
laureaat’).
De uitreiking krijgt een feestelijk karakter. De uitstraling moet landelijk zijn, of zo mogelijk
internationaal.
JURY
Het bestuur stelt een jury in, waarvan de leden landelijke bekendheid genieten en een autoriteit
zijn op hun vakgebied.
De jury draagt zorg voor een zorgvuldige en onafhankelijke jurering op grond van de criteria
die in artikel 2 van de statuten zijn vastgelegd en zoals die in dit juryreglement zijn vermeld. De jury
wordt geleid door een voorzitter, uit het midden van de juryleden.
SAMENSTELLING JURY
De jury bestaat uit minimaal drie, maximaal vijf leden, verdeeld over de sectoren cultuur, politiek,
wetenschap, gezondheidszorg, bedrijfsleven.
KANDIDATEN VOOR DE PRIJS
Het bestuur zorgt voor een overzicht van kandidaten voor de Truus Wijsprijs. In principe draagt het
bestuur meerdere, ten minste twee kandidaten voor.
De jury krijgt desgewenst gelegenheid ook zelf één of meer kandidaten voor te stellen. In dat geval
meldt de jury deze eigen kandidaten vooraf aan het bestuur. Het bestuur stelt vervolgens vast of
deze door de jury voorgestelde kandidaat of kandidaten worden toegevoegd aan het overzicht.
ONDERSTEUNENDE BESTUURSTAKEN
Het bestuur faciliteert het juryberaad optimaal.

De jury wordt bij zijn beraadslaging over de uitslag ondersteund door een vertegenwoordiging van
het bestuur, dat de aantekeningen voor de uitslag bijhoudt.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de jurybijeenkomst en de prijsuitreiking.
WERKZAAMHEDEN JURY
De werkzaamheden van de jury bestaan uit de volgende onderdelen:
* Beoordelen van de informatie over de door het bestuur voorgedragen kandidaten.
* Uitslag vaststellen en bepalen wie de Truus Wijsmuller-Meijer prijs krijgt uitgereikt.
* Aanwezig zijn bij de prijsuitreiking en via de voorzitter van de jury het geven van een publieke
motivering.
* Over de niet uitverkozen kandidaten wordt door jury en bestuur strikte geheimhouding betracht
ZITTINGSTERMIJN
De jury kan door het bestuur per prijsuitreiking worden samengesteld. Het bestuur streeft ernaar om
de continuïteit in de jury te bewaren door meerdere, zo mogelijk alle juryleden te behouden voor
volgende prijsuitreikingen.
BEËINDIGING JURYDEELNAME
Deelname aan de jury eindigt op verzoek van het betreffende jurylid of op besluit van het bestuur.
Indien een jurylid niet langer aan de verplichtingen van de jury kan voldoen beëindigt het bestuur het
jurylidmaatschap en licht dit toe aan het betreffende jurylid en aan de jury in zijn geheel.
HONORERING
De jury werkt belangeloos en ontvangt geen honorering. Gemaakte onkosten gerelateerd aan de
jurytaak kunnen worden vergoed.
INSCHRIJVING
Deelname staat open voor iedere Nederlander, die sociaal-maatschappelijk hulpvaardig,
versterkend, helend en stimulerend tot verbetering van ernstige omstandigheden heeft
gewerkt. Voorstellen voor kandidaten kunnen afkomstig zijn van instanties en/of personen,
daaronder de bestuursleden van de stichting en overige bij de stichting betrokken personen
begrepen. In het geval dat een jurylid zelf een kandidaat heeft voorgedragen, onthoudt het
betreffende jurylid zich van een stem op de door het jurylid voorgestelde kandidaat.
CRITERIA
De kandidaten moeten aan de volgende criteria voldoen:
1. Levende personen (m/v) met de Nederlandse nationaliteit.
2. Er is sprake van een buitengewone inzet, vanuit een liefdadige motivatie, zonder
winstoogmerk of enige vorm van materieel eigenbelang.
3. De betoonde hulpvaardigheid is levensreddend, of op een andere manier van doorslaggevende
betekenis geweest
voor één of meer individuen. Een en ander moet concreet aantoonbaar zijn.
4. De bekroonde kandidaat heeft een voorbeeldrol.
5. De inzet is relevant voor de huidige tijd en stimulerend voor de toekomst en zo mogelijk
herhaalbaar en toepasbaar in meerdere hulpbehoevende situaties.
6. De inzet bestaat al enige tijd en er is vooruitzicht op voortzetting.
7. De inzet is vernieuwend en er spreekt creativiteit uit, respecteert de diversiteit van de
samenleving en is wars van achterstelling in welke vorm dan ook.
8. De prijswinnende kandidaat moet bij de prijsuitreiking bereid en in staat zijn in een lezing van ca.
45 minuten of een andere vorm van presentatie, al dan niet samen met één of meer betrokkenen,
aan een algemeen publiek te vertellen waar de bekroonde inzet uit heeft bestaan. De prijswinnende
kandidaat kan zich desgewenst laten vervangen.

PRIJZEN EN UITREIKING
De uitreiking van de Truus Wijsmuller-Meijerprijs vindt plaats in de even jaren, in Alkmaar, op
21 april, de geboortedag van Truus. De prijsuitreiking wordt verricht door de voorzitter van
de stichting, de motivatie van de jury publiekelijk gehoord hebbend. Het bestuur van de
stichting kan besluiten de taak van de prijsuitreiking aan een ander toe te vertrouwen, die
hiertoe wordt uitgenodigd. Te denken valt aan een hoogwaardigheidsbekleder.
De winnaar van de Truus Wijsmuller-Meijerprijs ontvangt een aan Truus gerelateerde
waardevolle herinnering: oorkonde, gouden tulpspeld en een bedrag van €1000. Het gewonnen
bedrag dient te worden gebruikt voor de versterking van het bekroonde initiatief, in overleg met de
stichting en op voorstel van de prijswinnaar.
SLOTBEPALINGEN
Wanneer dit reglement niet voorziet in een vraag of probleem van de jury beslist het
stichtingsbestuur, de jury gehoord hebbend. De evaluatie van iedere prijsuitreiking kan aanleiding
zijn tot aanpassing van dit reglement. Dit reglement is vastgesteld te Alkmaar, op 18 februari 2022.

