REGLEMENT E. BOSCH-VAN DE KOLKPRIJS
Inleiding
Bij het afscheid van Eef Bosch-van de Kolk als voorzitter van de Stichting Nederlandse
Volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhelmina in 1991 besloot het bestuur van de
Stichting de Eef Bosch-van de Kolkprijs in te stellen. Toentertijd is besloten de prijs uit
te reiken voor bijzondere verrichtingen op het gebied van de studie van de Nederlandse
klederdrachten. Sedert 1991 zijn er binnen de Stichting vele veranderingen opgetreden.
Instelling en naam
In 2010 heeft het bestuur besloten de prijs ter beschikking te stellen ter stimulering van
het behoud, de studie en de kennisoverdracht van streekdrachten. De naam van de prijs
luidt: E.Bosch-van de Kolkprijs voor streekdrachten.
Eef Bosch-van de Kolk was vanaf de oprichting in 1948 aan ‘het Comité’, sedert 1973
de Stichting verbonden, eerst als penningmeester, later als secretaris en tenslotte als
voorzitter tot aan haar afscheid in 1991. Zij heeft zich gedurende al die jaren bijzonder
actief ingezet voor het behoud van streekdrachten en het verspreiden van kennis
daarover.
Vorm en reglement
De prijs bestaat uit een onderscheiding en een draagstrikje. Daarnaast wordt een
geldbedrag uitgekeerd, waarvan de hoogte door het bestuur per keer wordt vastgesteld,
met een richtbedrag van € 3.000. De prijs wordt tenminste éénmaal in de drie jaar
toegekend. Elke natuurlijke en/of rechtspersoon kan voor de prijs in aanmerking komen,
dit ter beoordeling van een commissie, die een voorstel aan het bestuur doet voor één of
meer laureaten. Het bestuur besluit over de toekenning.

Reglement
Artikel 1
Commissie ‘E. Bosch-van de Kolkprijs’
De keuze van de kandidaat vindt plaats op grond van een voordracht uit te brengen aan
het bestuur vand e Stichting Nederlandse Volksklederdrachten Collectie Koningin
Wilhelmina, hierna te noemen de Stichting. De voordracht wordt geformuleerd door
een, door het bestuur samen te stellen, commissie ‘E.Bosch-van de Kolkprijs’.
De samenstelling van deze commissie kan zijn:
- een bestuurslid van de Stichting, die als voorzitter van de commissie fungeert
- ten minste twee ter zake kundigen die door het bestuur worden aangezocht plaats
te nemen in de commissie.
De commissie kan in beginsel driemaal in vergadering bijwonen, te weten:
1e bijeenkomst: algemene oriëntatie/1e inventarisatie kandidaten
2e bijeenkomst: nadere toelichting/informatie over kandidaten, 1 e selectieronde
3e bijeenkomst: besluitvorming over voordracht van kandidaat en formulering
‘commissierapport’.
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Artikel 2
Criteria E. Bosch-van de Kolkprijs
Voor het toekennen van de E. Bosch-van de Kolkprijs zijn door het bestuur van de
Stichting geen formele criteria geformuleerd.
Uitgangspunt is, dat de prijs gezien moet worden als een stimulering voor het behoud,
de studie en de kennisoverdracht van streekdrachten in ruime zin.
Artikel 3
Vertrouwelijkheid
De door de commissie samen te stellen inventarisatie van kandidaten en de daarop
volgende procedure van nadere selectie is vertrouwelijk en zal niet openbaar worden
gemaakt.
Artikel 4
Uitsluiting van kandidatuur
Leden van het bestuur van de Stichting en eventuele medewerkers van de stichting
kunnen gedurende hun zittingsperiode niet worden voorgedragen voor toekenning van
de prijs.
Artikel 5
Vergoeding commissieleden
De vergoeding voor de werkzaamheden van de commissieleden zal bestaan uit een
vergoeding voor reis- en vergaderkosten, die door het bestuur van de Stichting verstrekt
zal worden.
Artikel 6
Besluitvorming inzake voordracht
De voordracht dient plaats te vinden op basis van unanieme besluitvorming. Indien in
eerste termijn geen unanimitiet is bereikt zal in een vierde bijeenkomst, op basis van
aanvullende gegevens, getracht dienen te worden alsnog tot een unanieme uitspraak te
geraken. Is ook dan geen unanimiteit bereikt dan zal de commissie haar opdracht
teruggeven aan het bestuur van de Stichting.
Artikel 7
Besluitvorming inzake toekenning
De commissie ‘E. Bosch-van de Kolkprijs’ brengt met betrekking tot haar voordracht
(vertouwelijk) rapport uit aan het bestuur van de Stichting. De rapportage bevat de
argumenten die de commissie hebben doen besluiten de betreffende kandidaat (en/of
organisatie) voor te dragen voor de toekenning van de prijs. De voorzitter van de
commissie kan zo nodig bij gelegenheid van de bestuursvergadering een nadere
toelichting verstrekken bij de rapportage.
Op basis van de voorgelegde rapportage zal het bestuur van de Stichting tot
besluitvorming overgaan.
Het rapport van de commissie is niet openbaar, maar zal wel in verkorte/bijgewerkte
vorm gebruikt worden voor het uitspreken van de laudatio bij de uitreiking van de prijs.
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Artikel 8
Terruggave commissieopdracht
Indien de commissie haar opdracht heeft teruggegeven aan het bestuur van de Stichting
zal het bestuur, na de argumenten gehoord te hebben van de commissie, een besluit
nemen of er een nieuwe commissie geïnstalleerd zal worden, dan wel dat er geen prijs
zal worden toegekend.
Artikel 9
Informeren van de genomineerde
Nadat het bestuur het besluit genomen heeft om de prijs toe te kennen zal de
genomideerde in vertrouwen worden geïnformeerd over het besluit.
De voorzitter van de Stichting en de voorzitter van de commissie kunnen hierop
aansluitend de genomineerde voor een gesprek bezoeken. De resultaten van het gesprek
(bij welke gelegenheid met name wat meer persoonlijke gegevens over de
genomineerde beschikbaar komen) vormen mede de bouwstenen voor de laudatio.
Artikel 10
De E. Bosch-van de Kolkprijs
De E. Bosch-van de Kolkprijs, is een bewijs van erkentelijkheid. Aan de toekenning van
de prijs is tevens een geldbedrag verbonden, evenals een laudatio. De laudatio word
ondertekend door de voorzitter van de Stichting en de voorzitter van de commissie ‘E.
Bosch-van de Kolkprijs’. De dag waarop de uitreiking van de prijs plaats vindt is de
dateringsdatum van de laudatio.
Artikel 11
De uitreiking van de prijs
De uitreiking vindt plaats op een door het bestuur vast te stellen gelegenheid, bij
voorkeur in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
De laudatio wordt uitgesproken door de voorzitter van de Stichting of door de voorzitter
van de commissie. Van de genomineerde wordt een (soort van) presentatie verwacht
Artikel 12
Eigendom van de prijs
De prijs wordt eigendom van diegene aan wie hij is uitgereikt.

Amsterdam, september 2016
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