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Procedure
De voordracht van kandidaten kan -onder voorwaarden- door derden plaats vinden.
Over de selectie en uitkomst ervan bestaat geheimhouding.
Er wordt door de jury niet over de selectie en uitkomst gecommuniceerd.
Alleen de uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt via een persbericht en onder embargo
tot de datum van uitreiking van de penning.
Aanmelden kandidaten
Voordrachten met kandidaten geschieden per mail aan de secretaris: rikken@delhougne.nl.
Eventuele bijlagen worden digitaal aangeleverd.
Een voordracht moet door minimaal 3 personen (inclusief voordrager) worden ondersteund
De inhoud van de voordracht moet minstens voldoen aan de volgende criteria:
o naam, adres, telefoon, e-mail, beroep van de kandidaat
o onderbouwing van de voordracht (maximaal half A4)
o namen voordragers
o overzicht van relevante genealogische activiteiten/literatuurlijst kandidaat
Selectiecriteria
Onderstaande criteria worden door de jury als voorwaarden gehanteerd om voor de
toekenning van de Edmond Delhougne Penning in aanmerking te komen:
• De genomineerde dient genealogisch-historisch onderzoek of activiteiten te hebben
verricht en zijn werkzaamheden moeten voornamelijk betrekking hebben op de
Nederlandse en/of Belgische provincie Limburg. De jury zal hieraan een ruime
interpretatie geven, maar een binding met genealogie en de provincies Limburg moet
duidelijk te onderkennen zijn.
• De professionaliteit van genomineerde wordt o.a. vastgesteld op basis van verricht
onderzoek, publicaties en/of andere relevante activiteiten binnen het werkveld.
•

Van de kandidaat dient een stimulerende invloed uit te gaan op de regionale
ontwikkeling/promotie van de genealogie.

•

Er moet sprake zijn van activiteiten of studies binnen een regionaal historische
context.

•

Indien de genomineerde onderzoek heeft verricht, moeten de studies gebaseerd zijn
op eigen onderzoek, voorzien van een notenapparaat en bronvermeldingen, een

redelijke omvang hebben en bij voorkeur gepubliceerd zijn in een tijdschrift of in
boekvorm.
•

Binnen het vakgebied van de genealogie dienen de activiteiten er uit te springen (op te
vallen).

•

Er moet sprake zijn van voldoende onderscheidende professionele kwaliteit.

•

De studies moeten in de Nederlandse taal zijn geschreven.

•

De keuze van de genomineerden ligt in handen van een deskundige jury, die zal
bestaan uit genealogen, historici en redacteuren. Alle juryleden hebben ruime ervaring
met het verrichten van genealogische c.q. historische activiteiten en onderzoek.

•

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Voor verdere vragen rondom de selectieprocedure kunt u schriftelijk terecht bij de
secretaris Edmond Delhougne Penning: rikken@delhougne.nl

