Deelnamevoorwaarden
Artikel 1 | Organisatie
De Pius Jubileum Prijs (hierna: Prijs) is een wedstrijd van de Piusstichting. (hierna: Pius Stichting). De
Pius-stichting wordt bij de organisatie van de Prijs ondersteund door Maarten Schiphorst Media
Support. De Pius Stichting en Maarten Schiphorst Media Support vormen samen de organisatie van
de Prijs (hierna: de Organisatie).
Artikel 2 | Deelnemers
2.1 Zowel organisaties, ondernemingen of particulieren kunnen deelnemen aan de Prijs. Deelnemers
mogen verschillende ideeën insturen voor deelname aan de Prijs. De contactpersoon die namens
de deelnemer de inzending instuurt, draagt er zorg voor dat hij of zij bevoegd is namens de
deelnemer te handelen.
2.2 Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in
Nederland, dan wel organisaties of bedrijven die niet gevestigd zijn in Nederland. De Organisatie
vraagt bij inschrijving aan de deelnemer om in te leveren een kopie van zijn of haar
identiteitsbewijs en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of
verblijfadres, of voor bedrijven en organisaties de KVK-gegevens. De deelnemer is verplicht de
correcte persoonsgegevens aan te leveren. Het is niet mogelijk om onder een pseudoniem deel
te nemen aan de wedstrijd.
2.3 Deelnemers mogen niet jonger zijn dan 18 jaar.
2.4 Deelnemers die lid zijn van het bestuur van de Pius Stichting zijn uitgesloten.
Artikel 3 | Inzending
3.1 Alle inzendingen verlopen via het mailadres piusprijs@piusstichting.nl. Op een andere manier
inschrijven voor de Prijs is niet mogelijk. Inschrijving dient plaats te vinden uiterlijk 31 januari
2022. Inschrijving na deze periode is niet mogelijk.
3.2 De inzending voor de Prijs bestaat uit de (contact)gegevens van de deelnemer en een projectplan
(hierna: het Projectplan). In het Projectplan wordt het idee/voorstel omschreven en hoe dit
Idee ervoor zorgt dat ouderen op een actieve manier deel kunnen blijven nemen aan onze
samenleving. Tevens wordt omschreven wat er nodig is om het idee te realiseren, welke
financiële middelen hiervoor nodig zijn en in samenwerking met wie het project uitgevoerd gaat
worden. Indien mogelijk wordt het idee/voorstel vergezeld van afbeeldingen of foto’s ter
illustratie.
3.3 Inzendingen kunnen enkel in de Nederlandse taal worden ingezonden.
3.4 De activiteiten volgens het Projectplan mogen op het moment van inzending nog niet zijn
gestart.
3.5 De activiteiten volgens het Projectplan moeten plaatsvinden in het voormalig dekenaat Alkmaar,
te weten binnen de gemeentes Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Heerhugowaard,
Langedijk, Alkmaar, Bergen (NH), Koggenland, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Drechterland, Stede
Broec, Enkhuizen, Heiloo, Castricum.
3.6 Deelnemers blijven eigenaar van het ingezonden Projectplan. Deelnemers verlenen De
Organisatie toestemming de deelnemers en hun Projectplan te vermelden op hun website en te
noemen in publicaties in de ruimste zin des woord.
3.7 Deelnemers doen alleen met ‘eigen’ inzendingen mee aan de Prijs. Het is deelnemers alleen
toegestaan teksten en illustraties te gebruiken die niet al eerder zijn gebruikt en waarvan de
inzender ook de auteursrechten bezit (eigen foto’s en afbeeldingen) of teksten/afbeeldingen
waarvan de deelnemer zeker weet dat ze rechtenvrij voor dit doel te gebruiken zijn. Kosten voor

eventuele boetes bij overtreding van deze regels die de Organisatie ontvangt, zullen verhaald
worden op de deelnemer.

Artikel 4 | Opzet & Beoordeling
4.1 De beoordeling van alle inzendingen vindt plaats op basis van de volgende criteria:
• Het voldoen aan de voorwaarden;
• Originaliteit en innovativiteit;
• Haalbaarheid: is het idee relatief eenvoudig te realiseren of is het concept juist heel complex;
• Duurzaamheid: mate waarin de beschreven activiteiten voor langere tijd en/of in grotere opzet
herhaald kunnen worden;
• Investering: welk geldbedrag is (in- en exclusief BTW) nodig en hoeveel ouderen profiteren hier
vervolgens van;
• Professionaliteit van de inzending; in hoeverre is het idee onderbouwd en is de aanvrager in
staat het idee daadwerkelijk uit te voeren.

4.2 Bij meer dan acht (8) inzendingen vindt er een voorronde plaats, waarbij de Projectplannen
worden beoordeeld door een stuurgroep. Op 1 maart 2022 maakt de stuurgroep bekend welke
acht (8) inzendingen als beste zijn beoordeeld. Deze 8 finalisten gaan door naar de volgende
ronde. De overige inzendingen vallen af.
4.3 Op donderdag 19 mei 2022 presenteren de finalisten hun idee tijdens een feestavond (hierna:
Finale) en krijgt de jury en het publiek de gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van
de presentaties volgt de bekendmaking van de winnaars en worden de bedragen (tot maximaal €
70.000,- voor de winnaar, € 50.000,- voor de tweede prijs, € 25.000,- voor de derde prijs en €
5.000,- voor de publieksprijs) symbolisch in de vorm van een cheque ter beschikking gesteld om
het project uit te voeren (hierna: De Winnaars). Na de bekendmaking van de winnaars die door
de jury zijn gekozen, is hetaan het publiek om uit de overige 5 deelnemers het idee te kiezen dat
de publieksprijs wint en bekend te maken welk bedrag de winnaar van de publieksprijs krijgt.
4.4 Afwezigheid bij de Finale leidt tot uitsluiting van de deelnemer.
4.5 Indien een deelnemer meerdere Projectplannen heeft ingestuurd kan slechts een (1) van de door
de desbetreffende deelnemer ingestuurde Projectplannen Winnaar worden.
Artikel 5 | Prijs
5.1 De door de jury en het publiek aangewezen winnaars ontvangen van de Piusstichting een
maximum bedrag van € 150.000,-- , te verdelen over de vier Winnaars door de jury in overleg
met de Organisatie (hierna: het Prijzengeld).
5.2 Het Prijzengeld is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in
de inzending en dient daar volledig voor te worden aangewend. Het project moet voor 31
december 2023 zijn uitgevoerd en afgerond. Indien een Winnaar genoodzaakt is zijn of haar
Projectplan aan te passen aan de hoogte van het gewonnen Prijzengeld, zal de Winnaar hierover
met de Organisatie in overleg treden en een aangepast Projectplan toesturen.
5.3 De Organisatie zal in overleg met de Winnaars en afhankelijk van de uitvoering van het project
tot uitkering van het Prijzengeld overgaan. De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet
het volledige Prijzengeld uit te keren, dan wel reeds uitgekeerde bedragen terug te vorderen,
indien de uitvoering van het project daarvoor aanleiding geeft of indien de Organisatie
constateert dat het Prijzengeld niet ten goede komt aan het project.

5.4 Het Prijzengeld valt niet onder de Wet op de Kansspelbelasting. Ondernemers en/of particulieren
moeten er rekening mee houden dat het deel van het Prijzengeld dat niet wordt gedekt door
kosten, onderhevig kan zijn aan inkomstenbelasting.
5.5 Winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan een persmoment naar
aanleiding van de Prijs.
5.6 Winnaars zullen De Organisatie uitnodigen om het project te bekijken.
Artikel 6 | Privacy & Geheimhouding
6.1 De jury en de Organisatie zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de
behandeling van de inzendingen.
6.2 De jury en de Organisatie zijn niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige
andere wijze teniet of verloren gaan van inzendingen.
6.3 Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat op welke wijze dan ook afbeeldingen, (beeld)merken,
foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de deelname aan de Prijs worden
opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt op de websites en op
promotiemateriaal van de Organisatie.
6.4 Na afloop van de Prijs worden gegevens van de deelnemers als volgt bewaard:
- De gegevens van de deelnemers worden zesendertig (36) maanden bewaard met als doel om
deelnemers te herkennen als zij een reguliere aanvraag doen bij de Pius Stichting;
- Het Projectplan van de deelnemers die geen prijs hebben gewonnen wordt binnen achttien
(18) maanden verwijderd;
- Het Projectplan van de deelnemers die wel een prijs hebben gewonnen worden binnen
twaalf (12) maanden na afronding van het Project verwijderd;
6.5 Op verzoek kunnen alle gegevens uit de inzending direct worden verwijderd. De deelnemers
kunnen dit te kennen geven via info@piusstichting.nl. De Organisatie zal binnen tien (10)
werkdagen reageren op het verzoek.
Artikel 7 | Slotbepaling
7.1 De Organisatie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten of het
Prijzengeld terug te vorderen als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de
Deelnemers voorwaarden handelen, gegevens achterhouden en/of onjuiste gegevens
vermelden, dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang
verschaffen tot de Prijs of het verloop van de Prijs op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7.2 De Organisatie is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving deze Deelnemers voorwaarden gedurende de looptijd van de Prijs te wijzigen of
aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Prijs te staken, te wijzigen of aan te passen
vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisatie daardoor op enigerlei wijze tot
vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijzigingen in de
Deelnamevoorwaarden die gedurende de Prijs plaatsvinden, zullen digitaal met de deelnemers
worden gecommuniceerd.
7.3 De Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de
deelname aan de Prijs noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met
betrekking tot de deelname aan de Prijs of de aanwijzing van de winnaar.
7.4 In gevallen die niet voorzien zijn in de deze Deelnamevoorwaarden beslist de Organisatie.

