
    
JURYREGLEMENT Ontwerpwedstrijd Studenten PrinsjesHatwalk 2021 

Artikel 1          Prijs ontwerpwedstrijd PrinsjesHatwalk 

1.1     De prijs is ingesteld door de Stichting Prinsjesfestival. 

1.2     Prijzen: de beste zes ontwerpen worden geshowd tijdens de PrinsjesHatwalk. 
De winnaar ontvangt een bedrag van € 1.000   De runner-up ontvangt 
€ 500 en nummer drie € 250. Tevens verschijnt er een publicatie van de 
winnaars in Hatlines, het hoedenmagazine van de Nederlandse 
Hoedenvereniging. 

1.3.      Wedstrijdvoorwaarden: 

·      De wedstrijd is open voor iedere (mode)student (mbo, hbo en 
universiteit) én afgestudeerde vanaf studiejaar 2019 in Nederland 
en 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 57. 
·      Iedere deelnemer mag maximaal twee hoeden inzenden, alle 

ingezonden hoeden komen voor nominatie in aanmerking.  

1.4     De jury beslist  aan de hand van de volgende criteria: kwaliteit, 
originaliteit en creativiteit . Bij twijfel omtrent artikel 1.3 of 1.4 zal de jury, 
in overleg met de commissievoorzitter PrinsjesHatwalk, het bestuur van 
de Stichting Prinsjesfestival raadplegen, waarbij het oordeel van het 
bestuur bindend is.  

1.5     Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten directe familieleden van de 
jury, commissie PrinsjesHatwalk en het bestuur van de Stichting 
Prinsjesfestival.  

1.6      Een persoon aan wie de eerste prijs is toegekend kan in het jaar dat 
daarop volgt niet worden genomineerd. 

 

Artikel 2          De Jury; samenstelling en beraadslaging 

2.1     Het bestuur van de stichting Prinsjesfestival benoemt de leden van de 
jury voor de duur van drie jaar, eventueel mede op voordracht van de 



    
zittende jury en/of de voorzitter van de betreffende commissie of 
werkgroep. De juryleden doen dit belangeloos. Wel hebben zij recht op 
vergoeding van de onkosten.  

2.2.    De voorzitter van de PrinsjesHatwalk draagt zorg voor het opstellen van 
een rooster van aftreden.  

2.2     De jury bestaat uit drie personen. Met het oog op de continuïteit zal in 
beginsel minimaal één lid van de zittende jury worden benoemd in de 
volgende jury. Eveneens is verlenging van de benoeming mogelijk. 

2.3.    De jury zal ieder jaar één (buitenlands) gastjurylid uitnodigen. Dit jurylid 
is niet betrokken bij de voorselectie van de zes hoeden. Hij/zij beslist 
wel mee over de definitieve keuze van de nummers 1 tot en met 3. 

2.4     De jury beslist met inachtneming van de criteria genoemd in artikel 1.3, 
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 3          Gang van zaken 

3.1     Aanmelden kan tot 1 mei via het aanmeldformulier op de website van 
Prinsjesfestival. De hoed dient voor 1 juli 2021 aangeleverd te worden. 
Inzendingen dienen te geschieden aan: 

Stichting Prinsjesfestival 
t.a.v. PrinsjesHatwalk 
Stadhouderslaan 9 
2517 HV Den Haag 

3.2     Ingezonden hoeden worden alleen geretourneerd als deelnemer bij 
inzending een pakketzegel voor retourkosten heeft toegevoegd. Tevens 
een etiket of label met daarop het adres waarop men de hoed retour 
wenst te ontvangen. 

3.3       De jury nomineert zes hoeden voor de prijs. 
3.4       De genomineerden worden voor 1 september bekend gemaakt. 



    
3.5     De winnaar wordt tijdens de PrinsjesHatwalk bekendgemaakt door de 

voorzitter van de jury. Over de details rondom de bekendmaking zullen 
betrokken partijen tijdig worden geïnformeerd 

  

Art. 4               Overige bepalingen 

4.1     Door een hoed in te (laten) sturen voor de ontwerpwedstrijd 
PrinsjesHatwalk geeft de ontwerper toestemming voor het gebruik van 
het ontwerp voor de uitzending van de prijsuitreiking via tv of internet, 
gebruik van foto’s voor persberichten, folders / posters van het 
Prinsjesfestival, social media en website Prinsjesfestival. 

  

4.2     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 18 februari 2016. Dit juryreglement is aan te merken als reglement 
in de zin van artikel 10 van de Statuten. 

Het bestuur van de Stichting Prinsjesfestival. 
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