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16 maart 2021 

 

 

Reglement Nora Holtrust MSweb-prijs 

MSweb reikt dit jaar voor het eerst de Nora Holtrust MSweb-prijs uit. Deze prijs wordt toegekend 

aan iemand die zich het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor mensen met 

multiple sclerose (MS). 

 

Nora Holtrust MSweb-prijs 

1. De Nora Holtrust MSweb-prijs wordt toegekend aan iemand die zich het afgelopen jaar 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor mensen met multiple sclerose (MS). Denk aan 

een MS-verpleegkundige, neuroloog, bijzonder mens met MS, onderzoeker, vrijwilliger van 

MS(kids)web, ontwikkelaar van een handige app voor MS-patiënten, iemand die veel geld 

heeft ingezameld voor onderzoek naar MS etc. 

2. De Nora Holtrust MSweb-prijs wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar. De beloning 

is aandacht voor de winnaar en publiciteit over de activiteit waarmee deze heeft gewonnen. 

Daarnaast ontvangt de winnaar een persoonlijk aandenken. 

 

Voordragen 

1. Iedereen mag vanaf half maart maximaal drie personen voordragen als kanshebber voor de 

prijs. Namen die zonder motivatie worden voorgedragen tellen niet mee. 

2. Personen die worden voorgedragen moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn. 

3. Op 30 april sluit de inzendtermijn. 

 

Nominaties 

1. De hoofdredactie van MS(kids)web kiest begin mei uit de lijst met voorgedragen personen 

autonoom wie de vijf genomineerden zijn voor de prijs. 

2. Redactie- en bestuursleden van MSweb komen niet in aanmerking om zelf genomineerd te 

worden. 

3. De vijf genomineerden worden geïnformeerd alvorens hun nominatie wordt bekendgemaakt. 

Bij bezwaar vervalt de nominatie en wordt een andere kandidaat als genomineerde 

benaderd. 

4. Genomineerd zijn gaat gepaard met een publicatie over het werk van de persoon en foto. 

5. Genomineerden moeten woonachtig zijn in Nederland of België. 

 

Stemmen 

1. Na publicatie van de lijst genomineerden begin mei kan via www.msweb.nl gestemd worden 

door ‘het publiek’. 

http://www.msweb.nl/
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2. De genomineerde mag actief campagne voeren om stemmen te werven. Echter, deze 

campagne mag er niet op gericht zijn dat stemmen verworven (‘gekocht’) worden door 

bijvoorbeeld producten en/of diensten beschikbaar te stellen. 

3. Iedere persoon van 18 jaar en ouder kan zijn of haar stem uitbrengen. Per persoon mag niet 

meer dan één stem worden uitgebracht. Als je jonger bent heb je toestemming van je ouder 

nodig. 

4. Stemmen op de genomineerden kan t/m 20 mei van het desbetreffende jaar. 

 

Prijs 

1. De winnaar van de Nora Holtrust MSweb-prijs wordt daags vóór Wereld MS-dag (jaarlijks op 

30 mei) bekend gemaakt. Dit gaat gepaard met de nodige media-aandacht. 

2. De uitreiking van de prijs vindt plaats op deze manier: 

a. Er verschijnt een interview met de winnaar in het magazine MenSen. 

b. Er wordt een persbericht verzonden aan landelijke en branche-gerelateerde media. 

c. De winnaar ontvangt een persoonlijk aandenken waarvan MSweb een afbeelding 

mag blijven gebruiken. 

3. Een winnaar van de Nora Holtrust MSweb-prijs is vijf jaar lang uitgesloten van deelname. 

 

Reglement 

1. Door een persoon aan te dragen en te stemmen op een genomineerde gaat men akkoord 

met dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van 

Stichting vrienden MSweb, zijnde de organisator van de Nora Holtrust MSweb-prijs. 


