REGLEMENT
2016
ONDERNEMING VAN DE RONDE VENEN
STICHTING DE ONDERNEMING VAN DE RONDE VENEN
REGLEMENT VAN DEELNAME VOOR VERKIEZING DE ONDERNEMING VAN DE RONDE VENEN 2016
Door Stichting De Onderneming van De Ronde Venen (hierna ook “de Stichting” of “de Organisatie”)
wordt een jaarlijkse ondernemingsverkiezing georganiseerd. In de gemeente De Ronde Venen gevestigde
ondernemingen kunnen worden aangemeld via de website www.ondernemingvandrv.nl. Niet alleen de
onderneming zelf kan zich aanmelden, maar ook kunnen ondernemingen door derden worden aangemeld. Uit de aanmeldingen via de website wordt door de Organisatie en de jury in de verschillende categorieën een lijst met genomineerden samengesteld. De genomineerden (maximaal 5 per categorie) zullen
worden gevraagd deel te nemen aan de verkiezing. Via de website kan op de genomineerden worden
gestemd. Na sluiting van de stemmen is de top 3 per categorie bekend. De jury zal deze top 3 beoordelen
en punten toekennen. Van de top 3 bedrijven zal tevens een video presentatie worden gemaakt welke
op de avond van de verkiezing zal worden vertoond. Uit de top 3 zal de winnaar per categorie worden
bepaald en feestelijk worden bekendgemaakt op de avond van de verkiezing. Het tijdpad van de
verkiezing en de perioden waarbinnen kan worden gestemd zal via de website bekend worden gemaakt.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Deelnemende ondernemingen zullen zijn gevestigd in de gemeente De Ronde Venen.
Er kan worden deelgenomen in drie categorieën:
- De onderneming van De Ronde Venen 2016 categorie starter
- De onderneming van De Ronde Venen 2016 categorie onderneming
- De onderneming van De Ronde Venen 2016 categorie innovatie
Deelnemende ondernemingen zijn op 1 januari van het jaar van de verkiezing minimaal drie jaar als
onderneming actief in de gemeente De Ronde Venen. Voor de categorie starter zijn de deelnemende
ondernemingen maximaal drie jaar als onderneming actief in de gemeente De Ronde Venen. De
gemeente De Ronde Venen is inclusief de voormalige gemeente Abcoude voor wat betreft de bepaling of
een onderneming op enig moment reeds actief was binnen de gemeente.
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PROCEDURE JURY
De jury zal bestaan uit vakmensen op verschillende gebieden. In de jury zullen zitting hebben vertegenwoordigers van de gemeente De Ronde Venen, de ondernemersvereniging VIB alsmede ter zake kundige
personen uit de lokale ondernemingen of andere organisaties te bepalen door de Organisatie. De samenstelling van de Jury wordt jaarlijks door de Organisatie vastgesteld en zal vermeld worden op de website.
De ondernemingen van waaruit juryleden zijn afgevaardigd zullen niet meedingen in de verkiezing.
Uit de aanmeldingen worden per categorie maximaal 5 genomineerden door de jury bekend gemaakt.
Deze selectie zal worden bekend gemaakt aan de ondernemingen die zich hebben aangemeld en daarna
ook in de lokale media. De genomineerden zal vooraf worden gevraagd om deel te nemen. Indien een
genomineerde onderneming niet zou willen deelnemen dan zal de jury in een aanvullende nominatie
voorzien. Via de website van www.ondernemingvandrv.nl kan er drie weken worden gestemd op de
genomineerden door het publiek. Na sluiting van de stemmen gaan de 3 genomineerden per categorie
met de meeste stemmen door naar de volgende ronde. Deze genomineerden zullen door de jury aan een
nadere analyse en beoordeling worden onderworpen door middel van een aanvullende vragenlijst en een
bedrijfsbezoek. Uitgangspunt is dat drie juryleden aanwezig zijn per bezoek. Bij deze bezoeken zal een
standaard aanvullende vragenlijst worden ingevuld waardoor ook de andere (niet aanwezige) juryleden
een goed beeld krijgen van de bedrijven.
Uit de genomineerden worden tenslotte per categorie de winnaars bepaald door de jury. De jury beslist in
een gezamenlijk overleg de uitslag. Hierbij wordt gekeken naar de vastgestelde criteria. Voor elk van de
genomineerden wordt aan de hand van de verzamelde gegevens en dit overleg een juryrapport opgesteld.
Aan de hand van de criteria en de verslagen van de bezoeken worden de winnaars gekozen in de verschillende categorieën. Alleen de winnaars worden bekend gemaakt. De winnaars krijgen een prijs.
De selectie (criteria) vindt plaats met inachtneming van het volgende. Deelnemende ondernemingen
onderscheiden zich op specifieke terreinen in het ondernemen en ze leveren daarmee een bijdrage aan
de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en/of welvaart en aan de goede naam van de gemeente,
en het bedrijfsleven daarvan in het bijzonder. Deelnemende ondernemingen hebben een stimulerende
werking binnen hun sector en hun producten en/of diensten hebben zowel bekendheid of naam in
hun sector als ook daarbuiten. Deelnemende ondernemingen hebben een goede reputatie. Daarnaast
vindt de selectie tevens plaats op enige aanvullende criteria. Deze zijn innovatie, duurzaamheid en lokale
betrokkenheid.
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RECHTEN EN PLICHTEN
De namen van de deelnemende genomineerde ondernemingen worden openlijk bekend gemaakt en
gepresenteerd in de verschillende media en op de website www.ondernemingvandrv.nl. De deelnemende
genomineerde ondernemingen zullen een mediapakket ontvangen vanuit de organisatie om zichzelf zo
optimaal mogelijk als genomineerde deelnemer te kunnen presenteren naar het publiek en daarmee zo
mogelijk meer stemmen te kunnen winnen.
Alle informatie die in het kader van deze verkiezing van en over de deelnemende ondernemingen door
de organisatie en de jury wordt verkregen waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijze kan worden
vermoed wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld. De jury bepaalt de genomineerden en de winnaars met
inachtneming van dit reglement. Tegen deze beslissingen is geen beroep mogelijk. Over de genomen
beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
De verkiezing tot ‘Onderneming van De Ronde Venen’ geeft aan de betreffende onderneming in de
betreffende categorie het recht om deze titel gedurende één jaar te gebruiken, mede voor publiciteitsdoeleinden. Een winnaar kan de volgende vijf jaar niet weer herkozen worden. Dit geldt ook voor een
groepsmaatschappij of verbonden onderneming van de winnaar. Groepsmaatschappijen of verbonden
ondernemingen zullen voor de verkiezing waar nodig geacht door de jury worden gezien als één
onderneming. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. Door deelname
verklaren de deelnemende ondernemingen op de hoogte te zijn van en in te stemmen met dit reglement van
deelname.
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