Reglement voor de jaarlijkse uitverkiezing van ‘de meest sociale burger’ (‘SuperStadjer’)
van de stad Groningen.
Algemeen
1.

Jaarlijks kiest de door de Commissie voor Spijsuitdeling (hierna: ‘de Commissie’)
ingestelde jury (hierna: ‘de jury’) uit de genomineerden een ‘SuperStadjer’ van de stad
Groningen. De Commissie stelt voor de verkozen winnaar een prijs beschikbaar.

2.

Voor de uitverkiezing hanteert de jury als criterium: degene die naar het oordeel van
de jury op vrijwillige basis het meest bereid is gebleken tot steun en hulp aan
medeburger(s) in de gemeente Groningen. Elke vorm van vrijwilligerswerk die de
samenleving menselijker en de buurt leefbaarder maakt, kan hierbij in aanmerking
worden genomen.

De prijs
3.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van in totaal € 1.500,00.

4.

Van het bedrag van € 1.500,00 is € 500,00 een vrij te besteden persoonlijke prijs voor
de winnaar. De resterende € 1.000,00 wordt door de Commissie voor Spijsuitdeling
uitgereikt aan een door de winnaar aan te wijzen goed doel in de gemeente Groningen
onder de voorwaarde dat deze aanwijzing eerst de goedkeuring van de jury heeft
verkregen.

De nominaties
5.

Nominaties kunnen door iedereen – particulieren en/of organisaties - worden ingediend.

6.

Een nominatie moet schriftelijk worden ingediend door tenminste drie personen en
bevat naam, adres, telefoonnummer en handtekening van ieder van hen alsmede de
naam, adres en telefoonnummer van de genomineerde. Tevens moet worden
aangegeven of de genomineerde wel/niet reeds op de hoogte is van diens nominatie.

7.

Een indiener van een nominatie kan niet zichzelf nomineren. Een indiener van een
nominatie is niet noodzakelijkerwijs ingeschreven en/of woonplaats houdende in de
gemeente Groningen.

8.

Een nominatie moet gemotiveerd zijn. De omvang en vorm daarvan zijn vrij, mits uit de
motivering voldoende blijkt waarom de genomineerde, naar de mening van de indieners,
in aanmerking komt voor de prijs.

9.

Een persoon kan slechts éénmaal per drie opeenvolgende jaren worden genomineerd.

De genomineerde
10. De genomineerde is een natuurlijke persoon die woont in de gemeente Groningen en
aldaar is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De jury
11. De jury bestaat uit de bestuursleden van de Commissie en de hoofdredacteur van
Dagblad van het Noorden.
12. De jury geeft een toelichting bij de uitverkiezing.
13. De uitverkiezing door de jury is bindend en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Termijn
14. Voor de uitverkiezing in november kunnen nominaties schriftelijk worden ingediend bij
de secretaris van de Commissie in de maanden augustus en september, doch uiterlijk
vóór 1 oktober:
Commissie voor Spijsuitdeling
t.a.v. mw. G.T. de Jong, secretaris
Postbus 6083
9702 HB GRONINGEN
www.spijsuitdeling.nl

