
De VROEG-prijs - spelregels 
 
Algemeen 

o De prijs wordt aan een persoon uitgereikt, niet aan een instelling of organisatie. 
o Over de uitspraak kan niet worden gecorrespondeerd. 
o Redactieleden van kwartaalmaazine VROEG en de juryleden zijn uitgesloten van 

deelname aan de prijs. 
 
Kandidaten die worden voorgedragen: 

o Zijn op wat voor manier dan ook actief op het gebied van vroegsignalering of 
vroeghulp. 

o Werken met of voor de doelgroep – 9 maanden tot 7 jaar. 
o Maken een verschil voor jonge kinderen en hun ouders.  
o Helpen mee aan een goede start voor ieder kind. 

 
Procedure 

• Kandidaten kunnen tot en met 31 oktober 2020 worden voorgedragen via een mail 
naar vroeg@dgcommunicatie.nl. Geef hierin, naast de naam, gegevens en functie van 
de genomineerde, een korte motivatie waarom juist deze persoon in aanmerking 
komt voor de prijs.  

• Op 15 november nomineert de jury uit alle inzendingen drie kandidaten die hiervan 
vervolgens op de hoogte worden gesteld. 

• De genomineerden maken een kort filmpje waarin ze zichzelf voorstellen en iets over 
hun werk of inzet voor het jonge kind vertellen. Deze filmpjes komen op de site van 
Vroeg. 

• Van 1 december 2020 tot en met 31 januari 2021 kunnen bezoekers van de website 
van Vakblad Vroeg stemmen op één van de drie genomineerden. 

• Op 10 februari wordt de winnaar tijdens het Online Congres Vroegsignalering en 
Vroeghulp bekend gemaakt. 
 

Wat valt er te winnen? 

• Zowel de winnaar als de genomineerden krijgen een jaarabonnement op Vakblad 
Vroeg.  

• De winnaar mag gratis deelnemen aan de 2021-editie van het Congres 
Vroegsignalering en Vroeghulp van Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg. 

• De winnaar krijgt een bedrag van € 2.500,= te besteden aan een project of 
organisatie naar keuze en een beeldje. 

• Met de winnaar verschijnt een interview in VROEG. 
• Over het project waar het geldbedrag naar toe gaat verschijnt een artikel op onze 

website en in onze nieuwsbrief.  
 
Wie bepaalt de winnaar? 
De jury selecteert drie genomineerden. Stemmers op de website van Vakblad Vroeg bepalen 
vervolgens welke van de drie genomineerden de winnaar wordt.  
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