ve ren ig i ng

ca r to o n s
REGLEMENT INTERCOM AWARDS
1. Het bestuur van de VOV kent tweejaarlijks een
‘Award’ toe aan de schrijvers van artikelen,
gepubliceerd in één of meer van de verschenen nummers uit de twee laatste jaargangen
van het verenigingstijdschrift Intercom.
2. Deze ‘Awards’ worden toegekend in de
categorieën:
- Historie en Traditie;
- Bedrijven;
- Verbindingsdienst techniek;
- Verbindingsdienst operationeel.
Indien de redactie Intercom van mening is dat
een bijzonder artikel in aanmerking komt voor
een speciale ‘Award’, kan een redactieprijs
worden toegekend.

16 februari 2017

vov social & uitreiking
intercom awards

Op 16 februari 2017 wordt onze jaarlijkse VOV-social wederom in de Reehorst in Ede gehouden. Het wordt weer
een gezellig samenzijn in een goede sfeer voor een ontmoeting met collega’s en partners. De beelden nodigen u
vast en zeker uit om dit jaar ook deel te nemen en tevens de uitreiking van de Intercom Awards mee te maken.

Programma

Locatie

Kosten

17.00 – 17.45 uur
Ontvangst in BEETHOVEN Lounge
18.00 – 19.00 uur
Uitreiking ‘INTERCOM Awards
2015-2016’
19.00 uur
Opening buffet
21.30 uur
Einde social

De Reehorst congrescentrum en theater Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede
Drie minuten lopen van het NS station
Ruime parkeergelegenheid

e 10,00 via rekening
NL66 INGB 0000 5509 56 tnv
vereniging offcieren verbindingsdienst
of e 12,50 cash aan de deur.

Aanmelden

Tenue

Eenvoudig door een email te sturen
naar LH.Siebering@mindef.nl

DT of Business tenue de ville
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3. Bij de beoordeling van de artikelen zullen de
navolgende aspecten in beschouwing worden
genomen:
- originaliteit;
- kwaliteit van de informatie;
- leesbaarheid;
- schrijfstijl;
- toepassing en kwaliteit van de illustraties;
- eventuele noodzakelijke bewerking door
de redactie;
- bereikbaarheid van een artikel voor de
verschillende doelgroepen;
- beantwoording aan de doelstellingen
van de VOV.
4. Voor de beoordeling zijn uitgesloten:
- inzendingen van leden van het bestuur of de
redactie, voor zover deze onder bestuurs- of
redactionele verantwoordelijkheid zijn geschreven;
- artikelen die niet in eerste instantie voor Intercom zijn geschreven (b.v. artikelen die eerder
in een andere publicatie zijn verschenen en die
vervolgens door Intercom zijn overgenomen,
wat moet blijken uit een aantekening in een
voetnoot bij het artikel);
- (verkorte) weergaven van ambtelijke berichten en mededelingen;
- korte mededelingen van informatieve aard
bijvoorbeeld in de rubrieken ‘Redactioneel’,
‘Hamerstuk’, ’Familienieuws’ en ‘Personalia’.
5. De redactie maakt voor elke categorie, met
uitzondering van de categorie ‘redactieprijs’,
een nominatie van artikelen.
6. Door het bestuur (subsidiair de redactie
Intercom) van de VOV zal een vakjury worden
samengesteld, waarin ten minste zijn vertegenwoordigd: de redactie Intercom, de redactie
website VOV en Green Paper Association.
De overige leden zullen door het bestuur
VOV worden aangesteld, waarbij voldoende
deskundigheid zal worden gewaarborgd.
7. De vakjury zal haar beoordeling en de daaruit
voorkomende nominatie, schriftelijk meedelen
aan het bestuur VOV (subsidiair de redactie
Intercom). Deze schriftelijke voordracht zal
tevens worden voorzien van een motivatie.
8. Het bestuur bepaalt de aard van de beloning
en de wijze waarop deze wordt toegekend.
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