Reglement NVPO AWARD
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft in 2003
besloten periodiek een prijs uit te loven voor diegene of diegenen die zich in bijzondere mate
verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de psychosociale oncologie in Nederland.
Artikel 1
In het kader van het reglement wordt verstaan onder





Vereniging:
Bestuur:
Voorzitter:
Jury:

de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)
het bestuur van de vereniging
de voorzitter van de vereniging
de jury inzake de prijs

Artikel 2
De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje. Op de oorkonde staat vermeld de naam van de
prijswinnaar en is getekend door de voorzitter van het NVPO bestuur en de juryvoorzitter.
Artikel 3
1. De prijs wordt in de regel eenmaal per jaar uitgereikt, bij voorkeur door de voorzitter van de
jury, bij voorkeur tijdens de jaarvergadering van de vereniging.
2. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het bestuur, na positief advies van de jury, besluiten in
een bepaald jaar meer dan één prijs toe te kennen en uit te reiken op een daartoe geschikte
gelegenheid.
Artikel 4
Voor de prijs komen in aanmerking personen, die zich naar het oordeel van de jury op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor de psychosociale oncologie in Nederland. De bijzondere
verdiensten kunnen liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, psycho-oncologische
zorgverlening, organisatie van de psycho-oncologische zorg, deskundigheidsbevordering en onderwijs
en op het terrein van bijzondere verdiensten voor de vereniging.
Artikel 5
1. Toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de vereniging, op grond van advies
van de jury.
2. Alle bij de psychosociale oncologie betrokken personen of instanties in Nederland, inclusief
(leden van) de jury en het bestuur kunnen het bestuur op kandidaten voor de prijs attenderen.
3. De vereniging doet hiertoe jaarlijks in het najaar een oproep, tenminste in het NVPO tijdschrift
Psychosociale Oncologie (september en december).
4. Bedoelde attendering geschiedt schriftelijk (via voorzitter@nvpo.nl of per post naar de
voorzitter) en dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae en een omschrijving van de
bijzondere verdiensten voor de psychosociale oncologie en/ of de vereniging.
5. De ontvangst van voornoemde attendering wordt schriftelijk bevestigd.
6. Onder overlegging van voornoemde gegevens zendt het bestuur uiterlijk 17 januari van elk
jaar een lijst kandidaten aan de voorzitter van de jury.
Artikel 6
1. De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden te benoemen door het bestuur.
2. In de jury hebben zitting:



De voorzitter, dit betreft een van de zittende leden, die wordt voorgedragen door de zittende
juryleden en in deze functie benoemd door het bestuur.
 Twee tot vier leden afkomstig uit relevante disciplines: wetenschappelijk psycho-oncologisch
onderzoek, psycho-oncologische hulpverlening, medisch oncologische zorg en/of
verpleegkundige oncologische zorg.
3. De leden van de jury worden benoemd voor de periode van drie jaar. Herbenoeming voor een
tweede periode van drie jaar is mogelijk.
4. De jury kan aanbeveling doen omtrent te benoemen personen.
5. De leden van de jury zijn uitgesloten van het verkrijgen van de prijs.
Artikel 7
De jury adviseert het bestuur over de toekenning van de prijs
Artikel 8
1. De jury beslist omtrent zijn advies met normale meerderheid van stemmen.
2. Het advies van de jury wordt uiterlijk 6 weken na ontvangst van de in artikel 5 genoemde lijst
onder vertrouwelijke titel schriftelijk aan het bestuur uitgebracht.
3. De jury geeft in zijn advies een samenvatting van zijn overwegingen, die hebben geleid tot de
aanbeveling van de betreffende kandidaat.
Artikel 9
1. Indien het bestuur zich aan het advies van de jury conformeert, besluit het
dienovereenkomstig.
2. Indien het bestuur niet conform het advies wenst te besluiten wordt het advies met een
toelichting omtrent de bij het bestuur levende bezwaren terugverwezen naar de jury.
Artikel 10
1. De verkrijger van de prijs wordt door het bestuur daaromtrent op de hoogte gesteld.
2. Indien de betrokken persoon de prijs aanvaardt, draagt het bestuur zorg voor publicatie van de
prijstoekenning, waarbij tevens wordt gewezen op de bijzondere verdiensten van betrokkene.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale oncologie
(NVPO) op 3 februari 2014

De voorzitter,
Dr. J. Hoekstra-Weebers

