
Voordrachtformulier KARTINIPRIJS 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Let op: er zijn wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren:

- Organisaties/instellingen die meer dan 10.000 euro per jaar aan subsidie 
ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.

- De sluitingsdatum van iedere jaargang is verlengd tot 31 januari. Dus: 
voordragen voor de Kartiniprijs 2022 is mogelijk tót 31 januari 2022

- Stuur geen bijlagen mee. Deze worden niet meer meegenomen in de 
beoordeling. Vermeldt relevante informatie kort en bondig rechtstreeks op dit 
aanmeldformulier onder punt 3. Gebruik hiervoor niet meer dan 1250 woorden 
of maximaal 2x een A-viertje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Wie is de voorgedragen kandidaat?

Naam:

Contact persoon*:

* Is de kandidaat geen persoon vul dan hier de naam van de contact persoon in.

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer(s): 

Emailadres: 

Website (indien van toepassing): 

2. Door wie wordt de kandidaat voorgedragen:
(NIET invullen als de kandidaat zichzelf voordraagt)

   Naam: Mw / Dhr 

   Adres: 

   Postcode en plaats: 

   Telefoonnummer(s): 

   Emailadres: 

   Voordrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 



3. Informatie over de kandidaat:
Beschrijf kort en bondig waarom u vindt dat uw kandidaat de Kartiniprijs moet
winnen en gebruik hiervoor niet meer dan 1250 woorden of maximaal 2x een
A-viertje.

Bijvoorbeeld: Op welke wijze worden de gelijkwaardige participatie en de 
positie van vrouwen ten opzichte van mannen bevorderd? Op welke wijze 
worden vrouwen hier beter van? Wat is hier zo speciaal, nieuw of origineel 
aan? Sinds wanneer is de kandidaat daar al mee bezig? Met welke 
resultaten? Gaat het om een vrijwillige of professionele inzet? Zijn er 
samenwerkingsverbanden? Enzovoort … 

4. Insturen kan op twee manieren:

A. Email:
verstuur het ingevulde formulier digitaal aan

 info@kartini.nl 
o.v.v.  Kartiniprijs 2022

B. Post:
print het formulier en stuur dit ingevuld per gewone post naar:

PEP Den Haag 
t.a.v. Kartiniprijs 2022 
Postbus 10240
2501 HE  Den Haag

N.B.  De Kartiniprijs is een jaarlijks terugkerende prijs die altijd op of rond 8 maart wordt 
uitgereikt. Kandidaten kunnen het gehele jaar worden voorgedragen. Als 
sluitingsdatum dit jaar 31 januari aangehouden. Voordrachten die ná die datum 
binnenkomen, gelden niet meer voor het lopende jaar, maar dingen mee naar de 
prijs van het daaropvolgende jaar. 


