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Reglement Hart voor een kind award  
 
Op de uitreiking van de Hart voor een kind award is een reglement van 
toepassing. Door inzending van het nominatieformulier geeft u aan dat u 
akkoord bent met dit reglement. Indien u iemand anders dan uzelf nomineert 
zal aan de kandidaat zelf zal ook het reglement worden voorgelegd.  
 
1. Wie komt in aanmerking voor de award  
 
1.1 Alle inwoners van de regio Hart van Brabant en organisaties in de regio Hart van Brabant (zoals 
stichtingen, instellingen, scholen, of bedrijven) kunnen meedingen naar de Hart voor een kind-award. 
Winnaars hebben een project of initiatief ontwikkeld met aandacht voor kinderrechten en 
verbetering van de positie van één of meerdere kinderen in de regio Hart van Brabant. Om in 
aanmerking te komen voor de award is het van belang dat de persoon of organisatie zich nu al met 
een project of initiatief inzet voor de rechten van het kind en dit ook wil blijven doen.  

• De award voor het kind wordt uitgereikt aan een natuurlijk persoon onder de 18 jaar. Deze 
persoon zet zich in voor kinderen in de eigen omgeving en heeft de wens met de prijs 
kinderen te helpen of een mooie dag te bezorgen.  

• De award voor de volwassen persoon wordt uitgereikt aan een natuurlijk persoon van ten 
minste 18 jaar oud. Deze persoon zet zich belangeloos in voor een initiatief met aandacht 
voor kinderrechten. Deze persoon is met dit initiatief actief in de regio Hart van Brabant en is 
daar ook woonachtig.  

• De award voor de organisatie wordt uitgereikt aan een profit of non-profit organisatie in de 
regio Hart van Brabant. Dit kunnen stichtingen, instellingen, scholen of bedrijven zijn. Het 
gaat om een project of initiatief in de regio Hart van Brabant dat naar buiten wordt gedragen 
vanuit de organisatie en nadrukkelijk niet op persoonlijke titel. De organisatie is in regio Hart 
van Brabant geregistreerd. De award voor de organisatie wordt uitgereikt aan een 
rechtspersoon.  

 
1.2 Betaalde medewerkers in dienst van de gemeenten in de regio Hart van Brabant kunnen niet 
meedingen naar de ‘Hart voor een kind’-award. Leden van de jury en winnaars van vorige edities 
mogen niet meedingen naar de award.  
 
2. Nomineren van kandidaten  
 
2.1 Een kandidaat (een persoon of organisatie) kan zichzelf nomineren of wordt door iemand anders 
genomineerd. Nomineren kan alleen op persoonlijke titel, niet op naam van een organisatie.  
 
2.2 De termijn om kandidaten te nomineren loopt van 17 augustus tot en met 1 november 2022. 
Nominaties kunnen enkel online ingediend worden via www.expertisecentrum-hgkm.nl/award. 
Nominaties die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip (12u ’s nachts) worden ontvangen zullen 
niet in de jurering worden meegenomen. Het tijdstip van ontvangst door het Regionaal 
Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is beslissend. Het Regionaal 
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Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is niet 
verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de digitale verzending van 
de nominatie.  
 
2.3 Na ontvangst van de nominatie door het Regionaal Expertisecentrum 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontvangt degene die genomineerd 
heeft een bevestiging van zijn of haar nominatie op het door hem of haar 
aangegeven e-mailadres.  
 
3. Opvragen extra informatie bij genomineerden  
 
3.1 Nadat een inwoner (18-) uit de regio Hart van Brabant genomineerd is, wordt hij/zij zelf en/of 
ouders of de school van de genomineerde benaderd om een hartenwens aan te leveren voor een 
ander kind of andere kinderen.  
 
3.2 Nadat een inwoner (18+) of een organisatie uit de regio Hart van Brabant genomineerd is, 
worden zij benaderd door de organisatie voor meer informatie over het genomineerde initiatief of 
project. De aanvullende informatie helpt de jury om een goed beeld van de inwoner of organisatie te 
kunnen vormen.  
 
3.3 Formulieren zonder contactgegevens van de genomineerde kunnen niet in behandeling worden 
genomen.  
 
4. Beoordeling door jury  
 
4.1 De jury bestaat uit een oneven aantal leden. Deelname aan de jury is op vrijwillige basis, er wordt 
vanuit het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geen vergoeding 
beschikbaar gesteld.  
 
4.2 Tussen 1 en 15 november 2022 zal de jury de inzendingen beoordelen aan de hand van vooraf 
vastgestelde selectiecriteria. Gezamenlijk selecteren zij maximaal 3 kandidaten per categorie (kind 
18-, personen 18+ en organisaties). Gestreefd wordt naar het bekendmaken van de genomineerden 
op 9 november. 
 
4.3 Tijdens de awarduitreiking op zondag 20 november 2022 zullen de geselecteerde genomineerden 
in de categorie organisaties bevraagd worden over hun idee. De jury beslist ter plekke (na overleg) 
over de winnaar.  
 
4.4 De voorselectie wordt gedaan op basis van huidige activiteiten. De definitieve keuze van een 
winnaar wordt gedaan op basis van de plannen voor besteding van het prijzengeld. Dit kan zowel het 
voortzetten van huidige activiteiten of het starten van een nieuw initiatief zijn en in de categorie 
inwoner 18-: de hartenwens. 
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4.5 De jury selecteert maximaal 2 reservekandidaten per categorie. Deze 
reservekandidaten worden uitgenodigd voor de verdere selectie indien 1 of 
meer kandidaten zich terugtrekken.  
 
5. De prijs  
 
5.1 De ‘Hart voor een kind’-award bestaat uit een award en een geldbedrag. 
Het geldbedrag bedraagt €2500 voor een organisatie in regio Hart van Brabant en €750 in de 
categorie inwoner 18+. Bij de winnaar in de categorie kind 18- wordt de hartenwens van het kind in 
vervulling gebracht, met een maximum van €500. Het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling mag afwijken van de oorspronkelijke hartenwens om deze passend binnen 
het budget voor zover als mogelijk in vervulling te laten gaan.  
 
5.2 In het geval van een nieuw initiatief, moet dit binnen een jaar na de uitreiking zijn gestart. Ook de 
hartenwens moet binnen jaar uitgevoerd zijn.  
 
5.3 Het prijzengeld voor de organisatie wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
verwezenlijking van het gepresenteerde doel. Het is niet de bedoeling dat het prijzengeld besteed 
wordt aan andere doelen of voor een lopende begroting. 
 
5.4 De organisatie die de prijs ontvangt dient een de-minimisverklaring in te vullen. Het prijzengeld 
wordt toegekend wanneer de de-minimisverklaring is ingevuld en hieruit blijkt dat de de-minimis-
drempel niet wordt overschreden. 
 
5.5 Op de geldwaarde van de prijs zijn de geldende bepalingen met betrekking tot 
(inkomsten)belasting van toepassing. De belasting die geheven wordt, is voor rekening van de 
deelnemer.  
 
6. Algemeen  
 
6.1 De uitreiking van de ‘Hart voor een kind’-award vindt jaarlijks plaats, tenzij de gemeente Tilburg 
anders besluit.  
 
6.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tegen de beslissing van de jury is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.  
 
6.3 De jury zal de ingestuurde initiatieven vertrouwelijk behandelen. Met (persoonlijke) gegevens 
wordt vertrouwelijk omgegaan.  
 
6.4 Leden van het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de 
juryleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze 
teniet of verloren gaan van de ingezonden stukken.  
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6.5 Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de 
deelnemer en wordt niet overgedragen aan de gemeente Tilburg of andere 
leden van het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. 
 
7. Publiciteit  
 
7.1 Ten behoeve van de publiciteit zijn het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling, de gemeente Tilburg en de jury vrij een korte typering te geven van de 
genomineerden en hun activiteit.  
 
7.2 Eventuele openbare teksten voor publiciteit met informatie over de kandidaten worden vooraf 
ter kennisname aan de betrokkenen verstuurd. Indien tijdig aan het Regionaal Expertisecentrum 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling doorgegeven, zullen onjuistheden hierin worden 
gecorrigeerd.  
 
7.3 De winnaars zijn bereid om mee te werken aan publicitaire acties, zoals: campagnes en website 
vermeldingen in verband met de Hart voor een kind-award van zowel het jaar van deelname als de 
daaropvolgende jaren. De winnaar werkt minimaal mee aan een presentatie van het initiatief en de 
behaalde resultaten op de uitreiking van de award in het volgende jaar.  
 
7.4 Indien tijdens of na de competitie feiten aan het licht komen die bij eerdere bekendheid zouden 
hebben geleid tot uitsluiting van deelname, kan het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling en/of gemeente Tilburg in overleg met de jury alsnog het besluit nemen om de 
kandidaat uit te sluiten of de Hart voor een kind-award en bijbehorende prijs in te trekken.  
 
7.5 Het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de gemeente Tilburg 
behouden zich het recht voor om het wedstrijdreglement inclusief de selectiecriteria te wijzigen. Aan 
de wijziging of de gevolgen daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen. 


