FORMEEL REGLEMENT
Artikel 1 - Algemeen
De wedstrijd Kern met Pit wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM) in samenwerking met ARCADIS Nederland, beide gevestigd te Arnhem.
Indien sprake is van ‘organisator’ wordt hiermee KNHM bedoeld.
Artikel 2 - Doel van de wedstrijd
1

De wedstrijd Kern met Pit wil een kader bieden om particuliere initiatieven en activiteiten
ter bevordering van de leefbaarheid van kernen aan te moedigen, te ondersteunen, te
belonen en bekend te maken.

2

Een kern is een relatief klein, samenhangend woongebied, zoals gehucht, dorp, stadsstraat,
buurt of een stadswijk.

3

De wedstrijd wil:


Zelfwerkzaamheid en gemeenschapszin van kernen stimuleren en ondersteunen met
het daadwerkelijk realiseren van initiatieven. De leefbaarheid in kernen verbeteren;



Uitwisseling van ervaring bij de aanpak van leefbaarheidsproblematiek bevorderen;



Doormiddel van publicaties de problematiek van kernen, hun mogelijkheden en hun
waarde onder de aandacht brengen van een ruimer publiek.

Artikel 3 - Deelnemers
1

Onder deelnemer wordt verstaan: een aan de wedstrijd deelnemende groep bewoners van
een kern/buurt.

2

Zowel bestaande als nieuw te vormen groepen kunnen inschrijven voor de wedstrijd.

3

Deelnemers kunnen ook afkomstig zijn uit een combinatie van kernen.

4

De wedstrijd kent een maximum van 124 deelnemers.

Artikel 4 - Project
1

Het door een deelnemer uit te voeren projecten dient:


te getuigen van een ruime mate van zelfwerkzaamheid van de deelnemer;



bij te dragen aan de plaatselijke leefbaarheid van de kern(en)/buurten waartoe de
deelnemer behoort;

2



niet in strijd te zijn met bestaande wettelijke regelingen;



aan het einde van de wedstrijd overeenkomstig de inschrijving voltooid te zijn.

Een project dat door de deelnemer wordt ingediend kan een op zichzelf staand of een
afgerond onderdeel vormen van een groter plan tot verbetering van de leefbaarheid van de
betreffende kern(en).

3

Het onderwerp van het in te dienen project kan betrekking hebben op de ruimtelijke,
sociale of culturele aspecten van de leefomgeving of kan een combinatie zijn van
onderdelen.

Artikel 5 - Procedure
1

De aanmelding voor de wedstrijd vindt plaats door inschrijving via de site
www.kernmetpit.nl van 1 september tot en met 31 oktober.

2

De inschrijving wordt namens de deelnemersgroep uitgevoerd door de contactpersoon, die
meerderjarig is.

3

De inschrijving vindt plaats op naam van de plaats waaruit de deelnemersgroep afkomstig
is.

4

Bij het inschrijven dienen de uitgangssituatie en de gewenste eindsituatie te worden
beschreven, samen met de manier hoe de laatste bereikt zal worden. Tevens bevat de
inschrijving gegevens over de deelnemende groep en de kern.

5

Inschrijving houdt in dat de deelnemer zich akkoord verklaart met de procedure en het
reglement van de wedstrijd. Vragen over de interpretatie van de procedure en het
reglement kunnen worden voorgelegd aan KNHM, die voor beantwoording zorg draagt.

6

De provinciale adviseurs besluiten of het ingediende project tot de wedstrijd wordt
toegelaten. Medio december bericht KNHM of het ingediende project gepresenteerd mag
worden tijdens de provinciale startbijeenkomst in januari.

7

Bij de inschrijving en gedurende de uitvoering van het project, kan de deelnemer zijn
project en zijn bedoelingen verduidelijken door extra kaarten, foto's, filmpjes enzovoorts te
uploaden op de site www.kernmetpit.nl.

8

Het uitvoeringsjaar is van januari tot en met december. In dit jaar worden de projecten

9

Na afloop van het uitvoeringsjaar zullen de provinciale adviseurs de eindsituatie van het

uitgevoerd.
project vaststellen.
10

De deelnemers aan de wedstrijd kunnen zich doen bijstaan door personen, organisaties en
instellingen die in Nederland werkzaam zijn op het gebied van het openbaar bestuur, de
ruimtelijke ordening en het maatschappelijk werk.

11

De prijzen (predicaten en geld bedragen) worden na afloop van het uitvoeringsjaar aan de
prijswinnende deelnemers uitgereikt tijdens de provinciale prijsuitreikingen. De nationale
prijs (Gouden Kern met Pit) wordt na afloop van het uitvoeringsjaar aan de prijswinnende
deelnemer uitgereikt.

Artikel 6 - Prijzen
1

De organisator van de wedstrijd stelt de deelnemers als prijzen in het vooruitzicht:


2

Predicaten, geldprijzen en de Gouden Kern met Pit.

De ter beschikking gestelde geldprijzen zijn bedoeld ter verdere bevordering van de
leefbaarheid in de kern van de winnende deelnemers. Zij kunnen, met inachtneming van
dit doel, naar eigen inzicht van de deelnemers worden besteed.

3

Als prijswinnende deelnemers worden zij aangewezen die hun project overeenkomstig de
inschrijving hebben voltooid. Aan hen wordt naast het predicaat een geldprijs uitgereikt.

4

Aan één project wordt tevens de landelijke publieksprijs ‘Gouden Kern met Pit’ uitgereikt.

5

De door de deelnemers behaalde prijzen worden aan de woordvoerder van de
deelnemersgroep tijdens de betreffende prijsuitreiking uitgereikt.

6

Prijswinnende deelnemers zijn gerechtigd het hun toegekende predicaat Kern met Pit
openbaar te gebruiken.

Artikel 7 - Beoordeling
1

KNHM stelt provinciale adviseurs aan. De provinciale adviseurs beoordelen voor en namens
de organisator welke projecten worden toegelaten tot de wedstrijd en welke deelnemers
een predicaat ontvangen .

2

De projecten worden, behalve op de door de groep geleverde prestaties, vooral ook
beoordeeld op het door zelfwerkzaamheid en gemeenschapszin van de deelnemers bereikte
blijvende effect op de leefbaarheid van hun kern.

3

Het oordeel van de adviseurs is bindend en hierop is geen beroep mogelijk. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd. Persoonlijke aansprakelijkheid der adviseurs is
uitgesloten.

4

Als richtlijn bij de beoordeling hanteren de adviseurs het gestelde op de site
www.kernmetpit.nl. Afwijkingen en/of aanvullingen hierin zullen tijdig aan de deelnemers
worden meegedeeld.

5

De organisatie behoudt ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
reglement.

Artikel 8 - Geschillen
1

Inzake geschillen over het reglement beslist uiteindelijk de organisator.

