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REGLEMENT

De deelnemende bedrijven en particulieren worden 
beoordeeld door een deskundige jury onder leiding 
van Angelique Laskewitz.
 
De Gemeente Zeist en de Impact Award Duurzaam 
Zeist 2019 hebben een viertal duurzaamheid thema’s:

•  Klimaat en Energie
•  Groen dooraderd Zeist
•  Gezonde leefomgeving
•  Circulaire economie 

Welke projecten maken kans op de prijs en 
welke criteria gelden er?
Elk project dat zich onderscheidt op hiervoor 
genoemde thema’s en significante impact betreffende 
verduurzaming laat zien. 

Elk project dat:
•  de meest vernieuwende en innovatieve technieken 

toepast op het gebied van duurzaamheid;
• anderen inspireert duurzame activiteiten na te 

volgen;
• schaalbaar is en breder toepasbaar gemaakt kan 

worden;
• de bijdrage aan de duurzaamheidsagenda 
 concreet kan maken in termen als;

   CO2 reductie 
   Energiebesparing 
   % circulair 
   Aantal medewerkers aan het 
  deelnemende project
   Andere indicatoren  

De deelnemers dienen via het deelnameformulier aan 
te geven welk initiatief is gerealiseerd en hoe dat 
bijdraagt aan en impact heeft op een duurzaam Zeist. 
Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Vier weken voorafgaand aan het event zullen per 
categorie de drie genomineerde deelnemers worden 
geïnformeerd. 

Deze zes deelnemers krijgen tijdens het evenement de 
gelegenheid zich te presenteren middels een filmpje 
van 45 seconden. De videopresentaties worden op 
professionele wijze  vervaardigd op kosten van de 
organisatie.

Formuleer de duurzaamheid impact op Zeist zo 
concreet mogelijk (maximaal één A4). Wees daarin 
creatief en presenteer dit op een enthousiaste manier. 

 Per bedrijf en particulier mogen meerdere 
projecten ingediend worden. 

 Voor ieder project moet een afzonderlijk deelname-
formulier ingediend worden te vinden op de 
website. 

 Foto’s/tekeningen kunnen mogelijk de inschrijving 
ondersteunen: Deze foto’s/tekeningen worden vrij 
van kopijrecht beschouwd en krijgt u niet meer 
teruggestuurd.

 

• De genomineerde deelnemers ontvangen voor 
 twee personen een gratis entreebewijs voor het 

evenement.

• Medewerkers van partnerbedrijven, juryleden en 
leden van Rotaryclub op Seyst zijn uitgesloten 

 van deelname aan de impact Award. 

VRAGEN?
Neem contact op met Hans Haaksman. 
E-mail: hanshaaksman@gmail.com
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                             HOE KAN JE MEEDOEN? 

Schrijf je in door het deelnameformulier
op de website in te vullen op:

  www.impacteventduurzaamzeist.nl 
of per post opsturen aan Hans Haaksman 
Utrechtseweg 18, 3704 HC Zeist. 

Lees de voorwaarden goed door. Geef een duidelijke 
uitleg van het project op het aanmeldingsformulier. 
Stuur tevens een foto/tekening/berekening van het 
project ter ondersteuning en maak duidelijk waarom 
dit project onderscheidend is.

LET OP: 15 maart is de laatste dag dat de projecten 
kunnen worden aangemeld.

Wat is de selectieprocedure?
•  Vanuit de inzendingen zal een voordrachts-
 commissie drie genomineerden per categorie 
 voordragen aan een professionele jury. De com-

missiesamenstelling is te vinden op de website.
 
• In de finale tijdens het evenement strijden de 

drie genomineerden per categorie om de Private 
Impact award en de Business Impact Award.  

• De jury zal onder leiding van Angelique 
 Laskewitz de winnaars kiezen voor beide 
 categorieën: de Bussines Impact Award en de 

Private Impact Award. De jurysamenstelling is 
 te vinden op de website. 

TIMELINE  
15 maart   Deadline inschrijvingen
15 april     6 genomineerden 
Vóór eind april Opname videopresentaties 
 genomineerde projecten
16 mei      Finale en bekendmaking van de 
 winnaars tijdens het evenement 

een koploper in duurzaamheid dan moedigen wij U 
graag aan om mee te dingen naar de Impact Award 
Duurzaam Zeist 2019. Zowel bedrijven als particu-
lieren kunnen gratis deelnemen in de categorieën: 
• Business Impact
• Private Impact

Als bedrijf of particulier maakt U het verschil als het 
gaat om initiatieven op het gebied van verantwoord 
duurzaam ondernemen in Zeist. Door Uw bijdrage 
wordt het maatschappelijk bewustzijn vergroot en 
geeft U een voorbeeld van actie gericht op het verbe-
teren van duurzaamheid in Zeist en/of daarbuiten. 
Daarmee wordt het mede mogelijk om met het evene-
ment de stip op de groene horizon van Zeist te zetten.

Tijdens het Impact Event Duurzaam Zeist worden 
de winnaars van de Impact Award bekend gemaakt. 
Per categorie wordt een prijs uitgereikt. Zowel voor de 
categorie Business Impact als voor de categorie Private 
Impact worden drie genomineerden uitgekozen. Van 
de genomineerde projecten worden professionele en 
wervende videopresentaties gemaakt. (Deze presenta-

ties zijn na het Impact Event beschikbaar voor eigen gebruik). 

BELONING AWARD WINNAARS:
Prijzen
De winnaars van de Publieksprijs, Business Impact 
Award en de Private Impact Award ontvangen naast 
veel media-aandacht een cheque ter waarde van 
€1.000 ter investering in het project.

Innovation Experience Floor
De genomineerden krijgen de gelegenheid zich tijdens 
het evenement te presenteren op de Innovation 
Experience Floor.

Videopresentatie
Alle genomineerden krijgen de professionele film die 
wordt getoond tijden de award uitreiking. 

IMPACT AWARD DUURZAAM ZEIST 2019 

Impact Award Duurzaam Zeist is onderdeel van het 
Impact Event Duurzaam Zeist dat zal plaats- 
vinden op 16 mei 2019.

Het Impact Event Duurzaam Zeist is een initiatief 
van Rotaryclub op Seyst ter gelegenheid van het 
25 jarig bestaan. Het evenement is inmiddels uit-
gegroeid tot een groots duurzaamheidsevenement 
waarin vooraanstaande partners deelnemen.  
 

 

Het Impact Event Duurzaam Zeist verbindt de 
mondiale klimaatproblematiek met initiatieven en 
acties op lokaal niveau. Toonaangevende partijen 
bouwen samen aan een duurzaam Zeist.

Ter afsluiting van het Impact Event Duurzaam Zeist 
zal de Impact Award Duurzaam Zeist 2019 worden 
uitgereikt aan hiervoor genomineerde kandidaten, 
gekozen uit koplopers met innoverende, duurzame 
en veelbelovende projecten. De winnaars zullen 
worden gekozen door een deskundige vakjury onder 
leiding van Angelique Laskewitz - Executive Directeur  
van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame 
Ontwikkeling. Daarnaast zal het publiek uit de zaal 
de winnaar van de publieksprijs kiezen.

WAAROM MEEDOEN?
Wij nodigen U uit deel te nemen aan deze Impact 
Award Duurzaam Zeist 2019. Bent U in Zeist, Huis 
ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder of Austerlitz  
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