REGLEMENT OOSTENDE
AWARDS 2018

Art. 1. Organisatie.
De organisatie van de Oostende Awards wordt verzekerd door het bestuur van de
vzw Oostende Awards.

Art. 2. Oostende Awards
secretariaat: Economisch Huis Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, 8400
Oostende
Website: www.oostende-awards.be
e-mailadres : info@oostende-awards.be

2.1 Award Renovatie
Criteria en procedure
*Elke handelaar of onderneming, in wiens opdracht een in Oostende gelegen
pand in het voorbije jaar werd gerenoveerd, kan deelnemen.
*Allerlei aspecten worden beoordeeld zoals onder meer:
-

De architecturale waarde binnen en buiten

-

Innovatieve ingrepen

-

Toegankelijkheid

-

Duurzaamheid, bijzonder op het vlak van energie

-

Verlichting die zichtbaar is aan de buitenkant

* De jury beoordeelt zowel dossiers die door de dienst stedenbouw van de Stad
Oostende als mogelijk interessant project werd aangebracht, als dossiers waarbij
handelaars of bedrijven zichzelf kandidaat stelden.
De jury selecteert op basis van bovenstaande criteria 6 finalisten.
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De jury bezoekt vervolgens de geselecteerde projecten ter plaatse, met oog op
definitieve quotering en het aanduiden van een laureaat.
Jury
De jury bestaat uit externen die deskundigen ter zake zijn, zij beoordelen de
verschillende inzendingen.
Hoe kandidaat stellen ?
Handelaars en bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw
gegevens en info rond uw campagne voor 20 januari 2019, 23.59 uur naar
het secretariaat.
Ons adres :
Oostende Awards 2018 - Renovatie
via onze website
www.oostende-awards.be , onderwerp Renovatie

2.2 Award Nieuwbouw Handelspanden en Bedrijfsgebouwen
Criteria en procedure
*Elke handelaar of onderneming gelegen in Oostende, in wiens opdracht een in
Oostende gelegen pand in het voorbije jaar werd gebouwd, kan deelnemen.
*Allerlei aspecten worden beoordeeld zoals onder meer:
-

De architecturale waarde zowel binnen als buiten

-

Innovatieve ingrepen

-

Toegankelijkheid

-

Duurzaamheid, in het bijzonder inzake energie

-

Verlichting, die van buitenaf zichtbaar is

* De jury beoordeelt zowel dossiers die door de dienst stedenbouw van de Stad
Oostende als mogelijk interessant project werd aangebracht, als dossiers waarbij
handelaars of bedrijven zichzelf kandidaat stelden.
De jury selecteert op basis van bovenstaande criteria een beperkt aantal
finalisten.
De jury bezoekt vervolgens de geselecteerde projecten ter plaatse, met oog op
definitieve quotering en het aanduiden van een laureaat.
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Jury
De jury bestaat uit externen die deskundigen ter zake zijn, zij beoordelen de
verschillende inzendingen.
Hoe kandidaat stellen?
Handelaars en bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw
gegevens en info rond uw campagne voor 20 januari 2019, 23.59 uur naar
het secretariaat.
Ons adres :
Oostende Awards 2018 - Nieuwbouw
via onze website
www.oostende-awards.be , onderwerp nieuwbouw
Oostende Awards 2018 - Nieuwbouw

2.3. Award Bedrijf van het Jaar
Criteria en procedure
*Elk bedrijf gelegen in Oostende kan deelnemen
* Onderscheiding bedrijf op vlak innovatie, tewerkstelling, bedrijfsresultaat/omzet, investeringen voor de lange termijn, export en uitstraling voor de stad
* De jury beoordeelt zowel dossiers die door de leden van de jury werden
voorgedragen als dossiers waarbij bedrijven zichzelf kandidaat stelden.
Uit deze kandidaten worden een 5-tal finalisten geselecteerd door een externe
jury.Tijdens de avond zelf wordt één winnaar gekozen door middel van stemming
door het publiek.
Jury
Elke inzending wordt beoordeeld de jury, die kiest 5 laureaten.
Hoe kandidaat stellen?
Bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stel uw kandidatuur voor
20 januari 2019, 23.59 uur bij het secretariaat.
Ons adres :
Oostende Awards 2018 - Bedrijf
via onze website
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www.oostende-awards.be , onderwerp bedrijf
Oostende Awards 2018 - Bedrijf van het jaar

2.4 Award Starter van het jaar
Criteria en procedure
*Je bent een junior-entrepreneur die minimum 16 jaar is.
*Je bent geboren tussen 1926 en 2001 en startte een nieuwe onderneming in
Oostende tijdens de laatste 2 jaar.
*De dossiers worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:
-

Graad van uitwerking

-

Haalbaarheidsgraad

-

Afstemming op de markt

-

Innovativiteit

-

Creativiteit

-

Strategisch denken: welke richting gaat het bedrijf uit?

-

Entrepreneurship: voldoende ondernemerszin

-

Planning en organisatie: een onderneming efficiënt runnen

Hoe deelnemen ?
* De jury beoordeelt zowel dossiers die door de leden van de jury werden
voorgedragen als dossiers waarbij handelaars of bedrijven zichzelf kandidaat
stellen.
De jury selecteert 6 finalisten en duidt een laureaat aan.
Jury
Een jury, samengesteld uit onafhankelijke deskundigen.
Hoe kandidaat stellen?
Bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw gegevens en
info rond uw campagne voor 20 januari 2019, 23.59 uur naar het
secretariaat.
Ons adres :
Oostende Awards 2018 - Starter
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via onze website
www.oostende-awards.be , onderwerp starter
Oostende Awards 2018 - Starter van het jaar

2.5. Award BELEVING van het Jaar
Iedere ondernemer met een zaak in Oostende die extra inspanningen doet om de
beleving in zijn/haar zaak te verhogen of te verbeteren komt in aanmerking. De
beleving kan zowel in de zaak zijn, in de etalage, via sociale media of andere
innovatieve manieren. De award beleving bekroont een ondernemer die
Oostende mee op de kaart zet.
Criteria en procedure
*De volgende organisaties moeten minimum 1 handelaar voordragen:
- Vzw Centrummanagement
- Handelaarsbond Belle Epoque
- Oosteroever
- Mariakerke/Raversijde
- Unizo grondgebied Oostende
- (1 extra)
*Als klant bij Oostendse handelaars kan ook U een gemotiveerde nominatie
doen.
* Handelaars kunnen zich tevens zelf kandidaat stellen.
Jury
Een jury , samengesteld uit 3 externe juryleden beoordeelt de verschillende
inzendingen met het oog op het opmaken van de selectie van de finalisten en
het aanduiden van de laureaat.
Hoe kandidaat stellen?
Handelaars kunnen spontaan hun kandidatuur indienen, en klanten kunnen hun
handelaar – mits motivatie – nomineren. Stel uw kandidatuur of dien uw
nominatie in voor 20 januari 2019, 23.59 uur naar het secretariaat.
Ons adres :
Oostende Awards 2018 - Beleving
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via onze website
www.oostende-awards.be , onderwerp beleving
Oostende Awards 2018 – Beleving van het Jaar
2.6. Award Persoonlijkheid van het jaar
Criteria en procedure
*De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Oostendse persoon of
vereniging die Oostende het voorbije jaar extra in the picture bracht.
De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen :
inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties,
ondernemingsdrang , maatschappelijke toewijding
Door zijn/haar uitzonderlijke prestaties in één of meerdere van die domeinen
bracht hij/zij de stad mede uitzonderlijk in het voetlicht .
*Elke inwoner of vereniging (vertegenwoordigd door een lid-inwoner) van
Oostende die meent aan bovenstaande criteria te voldoen kan zich kandidaat
stellen. Elke inwoner kan ook een vereniging/kandidaat nomineren.
*Tien 10 genomineerden worden openbaar gemaakt en via voting gereduceerd
tot 3 laureaten.
*Op het gala in het Kursaal (op 11/3/2019) wordt de uiteindelijke winnaar uit de
3 laureaten door de aanwezigen via een stemming verkozen .

Hoe kandidaat stellen?
Stuur ons uw gegevens voor 20 januari 2019, 23.59 uur en beschrijf kort
waarom je jouwzelf, jouw vereniging of een derde persoon/vereniging als
persoonlijkheid van het jaar nomineert.
Ons adres :
Oostende Awards 2018 - Persoonlijkheid
via onze website
www.oostende-awards.be , onderwerp Persoonlijkheid

2.7 Award Meest Innovatieve HORECA zaak
Criteria en procedure
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De Meest Innovatieve HORECA Award heeft als doel Oostende als stad uit te
dragen - op een positieve manier - naar de buitenwereld toe.
Met deze Award willen we de horeca zaken stimuleren om hun stad positief op de
kaart te zetten
Criteria :
• Klantvriendelijkheid , direct contact uitbater /klanten
• Interieur en gezelligheid
• Toegankelijkheid voor andersvaliden
• Prijs kwaliteit
• Communicatie en acties op social media
• Productaanbod en specialiteiten
• Hygiëne algemeen : bar – toiletten – interieur
• Personeelsteam
• Actiefste horecazaak
• Opvallende nieuwkomer
Jury
De jury bestaat uit externen die deskundigen ter zake zijn, zij beoordelen de
verschillende inzendingen.
Hoe kandidaat stellen?
Bedrijven kunnen spontaan hun kandidatuur indienen. Stuur uw gegevens en
info rond uw campagne voor 20 januari 2019, 23.59 uur.
Via onze website
www.oostende-awards.be, onderwerp Meest Innovatieve HORECA zaak
Oostende Awards 2018 - De Meest Innovatieve HORECA zaak

2.8. Award ‘Life time achievement’ OPTIE
Verantwoordelijk: alle comitéleden
Het Awardscomité kan besluiten tot het uitreiken van een ‘Life time
achievement’ aan persoonlijkheden die in hun professionele of buitenprofessionele leven blijk gaven van uitzonderlijke verdiensten aan de
economische, culturele, sportieve, sociale of maatschappelijke ontwikkeling of
uitstraling van de Stad Oostende
2.9 DE GOUDEN ZANDKORREL
Criteria:
* Dit is de jaarlijkse prijs die Horeca Middenkust uitreikt aan verdienstelijke
personen of organisaties die initiatieven steunen die het verblijfstoerisme aan de
kust promoten en stimuleren.
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* Elk evenement of elke organisatie die hun sectoren en fikse duw in de rug
geven kan zich kandidaat stellen.
Jury
De jury is gevormd uit vertegenwoordigers uit de hotel, restaurant en café
sectoren.
Hoe jouzelf kandidaat stellen of jouw handelaar nomineren?
Handelaars kunnen spontaan hun kandidatuur indienen, en klanten kunnen hun
handelaar – mits motivatie – nomineren. Stel uw kandidatuur of dien uw
nominatie in voor 20 januari 2019, 23.59 uur in het secretariaat.
Via onze website
www.oostende-awards.be, onderwerp Gouden Zandkorrel
Oostende Awards 2018 - Gouden Zandkorrel

3. Algemene bepalingen
- De genomineerde finalisten per categorie worden voor de uitreiking van de
Awards door de organisatie op de hoogte gesteld.
-Een laureaat kan in maximaal twee awardcategorieën geselecteerd worden.
- De Award kan enkel worden uitgereikt aan de eindlaureaat die op de uitreiking
aanwezig is, behoudens gemotiveerde overmacht.
- Deelnemers die zichzelf kandidaat stelden voor een Award volgens de hieronder
vermelde modaliteiten, aanvaarden de bepalingen van dit reglement. Omtrent
geschillen inzake de besluiten van de jury’s en de vzw Oostende Awards wordt
geen communicatie gevoerd.
- Winnaars van een Award gaan akkoord dat men als winnaar met naam, foto en
informatie met betrekking tot de gewonnen award in publicaties uitgegeven door
de vzw Oostende Awards en op de website kunnen worden opgenomen.
- De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die gegevens die
niet naar waarheid overeenstemmen overmaakten, het recht tot deelname te
weigeren. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van
de deelname aan de Awards.
- Leden van de onafhankelijke jury kunnen geen award winnen.
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