
 

Reglement voor deelname aan de 
Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019 
 

 
1. De Prijs.  

a. De ‘Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving’ wordt toegekend door Gedeputeerde Staten van 
Fryslân. 

b. De organisatie en uitvoering van de prijs zijn door Gedeputeerde Staten van Fryslân 
overgedragen aan Keunstwurk. 

c. Uitsluitend combinaties van ontwerpers en opdrachtgevers waarvan de opdrachtgever òf de 
ontwerper in Fryslân is gevestigd, of zelfstandige zelfproducerende vormgevers die in Fryslân zijn 
gevestigd, kunnen meedingen naar de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019. 

d. De winnende combinatie ontvangt een bedrag van € 5.000,- en een oorkonde. Daarnaast worden 
uiterlijk vijf bedragen van € 500,- per combinatie gegeven aan eervolle vermeldingen. 

e. Mededinging naar de Vormgevingsprijs is kosteloos. 
f. Het aantal inzendingen per ontwerper òf opdrachtgever is niet beperkt. 
g. Ontwerpen en producten die na 1 maart 2017 door een ontwerper of opdrachtgever zijn 

gerealiseerd of in productie zijn genomen komen voor de prijs in aanmerking. 
h. Ook ontwerpen die nog in productie genomen worden kunnen in aanmerking komen op 

voorwaarde dat een prototype van het product of ontwerp beschikbaar is en dat een 
productieplan is vastgesteld. 

i. Het eigendomsrecht/auteursrecht van het ontwerp en product dient bij (één van de leden van) 
een deelnemende combinatie te berusten. 

 
2. Aanmelding en inzending. 

a. Om mee te dingen naar de prijs dient per ontwerp of product een compleet ingevuld (online) 
aanmeldingsformulier over het ontwerp of product te worden ingezonden. Dit formulier is te 
vinden op de website van Keunstwurk: www.keunstwurk.nl. Aanmelden voor deelname kan tot 
15 april 2019.  

b. De inzendingen zullen aan een, op voordracht van Keunstwurk, door de Gedeputeerde Staten 
van Fryslân te benoemen jury worden voorgelegd voor het kiezen van een selectie en voor de 
definitieve beoordeling. 

c. Voorafgaand aan de finale jurering maakt de jury een voorselectie op basis van documentatie en 
afbeeldingen, digitaal aan te leveren als PDF-bestand. Eventueel kunnen documentatie en 
afbeelding geprint op A4-formaat worden ingezonden. 

d. De documentatie en afbeeldingen moeten uiterlijk op 19 april 2019 in het bezit zijn van: 
Keunstwurk, e-mailadres: vormgevingsprijs@keunstwurk.nl. Geprinte documentatie en 
afbeeldingen moeten worden geadresseerd aan Keunstwurk, o.v.v. Vredeman de Vries Prijs voor 
Vormgeving, postadres: Postbus 1288, 8900 CG Leeuwarden. Bezoekadres: Wissesdwinger 1, 
8911 ER Leeuwarden. 

e. Op alle documentatie en afbeeldingen moet de naam of titel van de inzending en de naam van 
de ontwerper en/of opdrachtgever worden vermeld. 

f. Alle inzenders ontvangen een bevestiging van hun aanmelding en de ingeleverde documentatie. 

http://www.keunstwurk.nl/
mailto:vormgevingsprijs@keunstwurk.nl


g. Op of omstreeks 15 mei 2019 zal aan de betreffende deelnemers bekend worden gemaakt welke 
ontwerpen de jury heeft geselecteerd voor de definitieve beoordeling. 

h. Keunstwurk overlegt met betrokkenen in welke vorm en met welke aanvullende informatie het 
ontwerp kan worden ingeleverd voor de finale jurering.   

i. Deelnemers verlenen de Provincie Fryslân en Keunstwurk het onbezwaarde recht om de 
ingezonden informatie en documentatie te gebruiken in publicaties en een virtuele online 
expositie die in het kader van de prijs wordt georganiseerd. 

j. Deelnemers moeten bereid zijn hun ontwerpen in bruikleen beschikbaar te stellen voor de in het 
kader van de vormgevingsprijs te vervaardigen virtuele expositie. 

 
3. Beoordeling. 

a. Ontwerpen en producten worden beoordeeld op artisticiteit evenals op maatschappelijke en 
economische relevantie aan de hand van de volgende criteria: ontwerpproces, concept en idee, 
kwaliteit, produceerbaarheid en de samenhang tussen deze eigenschappen. 

b. Na de voorselectie nomineert de jury in nader te bepalen categorieën. Uit de genomineerden 
kiest de jury één prijswinnaar en maximaal vijf eervolle vermeldingen. 

c. Alle voorgeselecteerde inzenders ontvangen na de jurering bericht of zij wel of niet zijn 
genomineerd. 

d. In een juryrapport, dat aan alle deelnemers kosteloos wordt toegezonden en bij de prijsuitreiking 
en tentoonstelling voor iedereen ter inzage ligt, motiveert de jury de nominatie van alle 
geselecteerde ontwerpen, de eervolle vermeldingen en de prijstoekenning. 

e. De beslissing van de jury is bindend en wordt voor de prijsuitreiking aan Gedeputeerde Staten 
ter vaststelling voorgelegd. Over de toekenning van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 
2019 kan niet worden gecorrespondeerd. 

f. De eervolle vermeldingen en prijswinnaar worden op 4 oktober 2019 tijdens de prijsuitreiking 
onder aanwezigheid van pers en genodigden bekendgemaakt. 

g. De genomineerde ontwerpen, eervol vermelde ontwerpen en het winnende ontwerp zullen bij 
de prijsuitreiking worden gepresenteerd. 

 
Slotbepalingen. 

a. Alle directe kosten, verbonden aan de voorbereiding, de toekenning en de uitreiking van prijs, 
alsmede de jurering kosten, komen ten laste van de Provincie Fryslân. 

b. De documentatie van het ontwerp of product zullen uiterlijk vier maanden na afloop van de 
prijsuitreiking en bijbehorende presentatie aan de inzenders zijn geretourneerd. 

c. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury, daarbij geadviseerd door 
Keunstwurk als organiserende instantie. 

d. Door inzending erkennen de deelnemers bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement. 
e. Inzenders die één of meer bepalingen van dit reglement niet naleven, kunnen worden 

uitgesloten van verdere mededinging naar de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019. 


