
JURYREGLEMENT PrinsjesHatwalk 2019 
 
Studentenontwerpwedstrijd  
 
Artikel 1. Prijzen en wedstrijdvoorwaarden wedstrijden PrinsjesHatwalk  
 
1.1. Ontwerpwedstrijd studenten 
1.1.1 Wedstrijdvoorwaarden:  

- De wedstrijd is open voor iedere (mode)student (mbo, hbo en universiteit) in    
Nederland of België. 

- De hoed moet geïnspireerd zijn op het thema van de ontwerpwedstrijd; 

- De hoed moet origineel zijn en met de hand gemaakt; 

- De hoed dient draagbaar te zijn en geschikt voor maat 58; 

- Iedere deelnemer mag maximaal één hoed van eigen ontwerp en makelij inzenden.  
1.1.2 De beste ontwerpen, met een maximum van 6, worden gepresenteerd tijdens de 
PrinsjesHatwalk. De winnaar ontvangt een bedrag van € 1000,- . Tevens verschijnt er een 
publicatie in Hatlines, het hoedenmagazine van de Nederlandse Hoedenvereniging. De winnaar 
van de tweede prijs krijgt €500,-.  De winnaar van de derde prijs ontvangt een bedrag van €250,-. 
Alle winnaars krijgen een jaarabonnement op Hatlines, het magazine van de Nederlandse 
Hoedenvereniging.  

 

Artikel 2. Algemeen 
2.1 De prijzen zijn ingesteld door de Stichting Prinsjesfestival. 
2.2 De jury beslist aan de hand van de volgende criteria: vakmanschap, originaliteit en 
creativiteit, en aansluiting bij het thema van de wedstrijd. Bij twijfel omtrent de juiste uitleg van 
dit artikel en de toepassing van de wedstrijdvoorwaarden zal de jury, in overleg met de 
commissievoorzitter van de PrinsjesHatwalk, het bestuur van de Stichting Prinsjesfestival 
raadplegen, waarbij het oordeel van het bestuur bindend is.  
2.3 Van deelneming aan de wedstrijden zijn uitgesloten: directe familieleden van de jury, de 
werkgroep PrinsjesHatwalk en het bestuur van de Stichting Prinsjesfestival.  
 
Artikel 3. De Jury; samenstelling en beraadslaging  
3.1 Het bestuur van de stichting Prinsjesfestival benoemt de leden van de jury voor de duur van 
drie jaar, na consultatie van en eventueel mede op voordracht van de zittende jury en/of de 
voorzitter van de werkgroep PrinsjesHatwalk. De juryleden doen dit belangeloos. Wel hebben zij 
recht op vergoeding van vooraf door de werkgroep voorzitter geaccordeerde redelijke onkosten.  
3.2  De juryleden komen in meerderheid uit de kringen van hoeden- en modeontwerpers en 
schone kunsten en zijn gezaghebbend in hun vakgebied.  
3.3  De voorzitter van de werkgroep PrinsjesHatwalk draagt in overleg met de juryvoorzitter zorg 
voor het opstellen van een rooster van aftreden.  
3.4  De jury bestaat uit minimaal drie personen. Met het oog op de continuïteit zal in beginsel 
minimaal één lid van de zittende jury worden benoemd in de volgende jury. Verlenging van de 
benoeming is in beginselmogelijk.  
3.5  De jury beslist met inachtneming van de criteria genoemd in dit reglement bij meerderheid 
van stemmen, op zorgvuldige en onafhankelijke wijze. Indien er sprake mocht zijn van een 
belangrijke zakelijke of persoonlijke relatie met een kandidaat, onthoudt het betrokken jurylid 
zich van stemming. Elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.  
 



Artikel 4. Gang van zaken  
4.1  Aanmelden voor de ontwerpwedstrijd kan tot 22 april 2019 via het aanmeldformulier op de 
website van het Prinsjesfestival. De hoed dient voor 10 juni 2019 aangeleverd te worden. 
Inzendingen worden gestuurd naar: PrinsjesHatwalk, P.a. Dr2 Events & Campaigns, T.a.v. Loes 
Potgieter, Parkstraat 20, 2514 JK  DEN HAAG 

4.2  De jury nomineert bij voldoende inzendingen van onmiskenbare kwaliteit 6 hoeden voor de 
prijs.  
4.3 Indien er onvoldoende hoeden van onmiskenbare kwaliteit zijn ingezonden, behoudt het 
bestuur van de stichting Prinsjesfestival zich het recht voor  de wedstrijd geen doorgang te laten 
vinden, na overleg met de voorzitters van de jury en de commissie  Hatwalk. 
4.4 De genomineerden worden voor 31 augustus 2019 bekend gemaakt 
4.4 De winnaars worden tijdens de PrinsjesHatwalk bekendgemaakt door de voorzitter van de 
jury. Over de details rondom de bekendmaking zullen betrokken partijen tijdig worden 
geïnformeerd.  
 
Art. 5. Overige bepalingen  
5.1  Door een hoed in te (laten) sturen voor de ontwerpwedstrijd PrinsjesHatwalk of door 
deelname aan de show geeft de ontwerper en drager toestemming voor het gebruik van het 
ontwerp voor publiciteit over de prijsuitreiking via (print- audiovisuele) media of tv of internet, 
gebruik van foto’s voor persberichten, folders /posters van het Prinsjesfestival, social media en 
website Prinsjesfestival.   
 5.2  De winnaar is zelf verantwoordelijk voor melding en eventuele afdrachten aan de fiscus of 
andere instanties.  
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Prinsjesfestival in haar vergadering van april  

2019. Dit juryreglement is aan te merken als reglement in de zin van artikel 10 van de Statuten. 


