
1 
 

Jaarverslag Stichting Anne Vondelingprijs 2021 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2022 

Statuten 
De oorspronkelijke statuten van de stichting dateren van 9 januari 
1981. Op 20 oktober 2021 heeft het bestuur, in aanwezigheid van de 
juryvoorzitter, gesproken over aanpassing van de statuten en dat 
overleg is vervolgens in een e-mailwisseling voltooid. Dit heeft in 
december 2021 en op 23 mei 2022 geleid tot besluiten de statuten 
aan te passen zoals is vastgelegd in het bijgevoegde document. 
Notariële bevestiging hiervan volgt in 2022. 

De aanpassing van de statuten gaat vooral over: 

- Het uitbreiden van de prijsvragen tot publicaties in digitale 
en elektronische media. 

- Het in het leven roepen van de Saskia Stuivelingprijs. 
- Bepalingen over de zittingsduur van bestuurs- en juryleden. 
- Een bepaling over de onafhankelijkheid van de jury. 
- De verslaglegging van de activiteiten van de stichting.  

Fasering van de prijsvraag 
In de oude situatie werd de termijn voor het doen van inzendingen 
geopend enkele weken na het jaar waarop de prijsvragen betrekking 
hadden en werden de prijzen in juni uitgereikt. Het bestuur heeft in 
het voorjaar van 2021 besloten deze fasering aan te passen. Met 
ingang van 2021 opent de periode voor het doen van inzendingen al 
begin december van het jaar waarover de prijsvraag wordt 
uitgeschreven. De inzendtermijn sluit ongeveer twee maanden later, 
eind januari. Hierdoor kan ook de prijsuitreiking eerder 
plaatsvinden, dus korter na het einde van het jaar waarop de prijzen 
betrekking hebben. In beginsel wil de stichting de prijsuitreiking 
jaarlijks laten plaatsvinden op de laatste woensdag van maart.   

Samenstelling bestuur 
Henk Bakker is in 2021 als secretaris opgevolgd door Pieter 
Maessen. Voor de volledigheid zijn hieronder ook al de nieuwe 
bestuursleden opgenomen die in 2022 zijn toegetreden. 

De bestuurders worden volgens de nieuwe statuten benoemd voor 
een termijn van vier jaar en zijn één termijn herbenoembaar. 
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Rooster van aftreden per medio 2022: 

 Datum in functie 
(volgens KvK) 

Aftredend Na 
herbenoeming 
in functie tot  

Jan 
Schinkelshoek 

1-5-2017 2021 2025 

Aukje van 
Roessel 

14-12-2021 2025 2029 

Jonathan 
Vondeling 

1-7-2016 2020 2024 

Roos den Uyl 1-1-2017 2021 2025 
Pieter Maessen 1-2-2021 2025 2029 
Carla Hoetink 1-1-2022 2026 2030 
Peter Rehwinkel 1-1-2022 2026 2030 

 

Samenstelling jury 
De jury wordt elk jaar opnieuw samengesteld. Een lid van de jury is 
drie maal herbenoembaar.  
De samenstelling van de jury was in 2021 als volgt: 

 

 
  

 
Jurylid met ingang van kalenderjaar Jurylid tot en met 

kalenderjaar  

Mark Kranenburg (vz) 2021 2024  

Bert van den Braak 2019 (2018 als invaller) 2022 

Sharon Gesthuizen 2018 2021 

Clairy Polak 2020 2023 

Lout Donders 2022 2025 

Wimar Bolhuis 2022 2025 

Querine Hoejenbos, 
secr. 

2018 - 
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Financiën 
De stichting kon in 2021 twee sponsors verwelkomen: uitgeverij 
Prometheus en de Algemene Rekenkamer. 

Vanwege coronabeperkingen heeft er geen diner plaatsgevonden, 
wat de uitgaven beperkte. 

Inkomsten     Uitgaven   
The Hague Corporate Affairs  €   1.000,00    Bancaire kosten  €      110,67  
Meines, Holla en Partners  €   1.000,00    Prijzengeld  €   2.500,00  
Schinkelshoek en Verhoog  €   1.000,00    Nieuwspoort  €   2.765,07  
Algemene Rekenkamer  €   2.500,00    Beeldje  €      286,15  
Prometheus  €   2.500,00    Pennensets  €      198,00  
totaal  €  8.000,00    totaal  €  5.859,89  
      resultaat  €  2.140,11  

 
Prijsvragen 
De Anne Vondelingprijs 2020 is in 2021 toegekend aan Marc 
Chavannes. De Saskia Stuivelingprijs is bij gebrek aan voldoende 
inzendingen niet toegekend.  

De stichting heeft eind 2021 intensiever dan in het verleden ook 
regionale en lokale media benaderd met een aansporing om 
inzendingen te doen. Dit heeft begin 2022 geresulteerd in een 
voldoende aantal inzendingen. 

Prijsuitreiking 
Door de coronapandemie kon de uitreiking van de prijzen in 
Nieuwspoort slechts klein gezelschap plaatsvinden met een 
videoverbinding voor gasten die niet in persoon aanwezig konden 
zijn.  

 


