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Artikel 1. Algemene doelstelling 
 
1. De vereniging "Lionsclub Son en Breugel", dan wel een door de vereniging ingestelde 

commissie, hierna ook te noemen: "de Organisatie", stelt zich ten doel om één keer per jaar 
een "Ondernemersavond" te organiseren, waarbij de uitreiking van de titels in de volgende 
categorieën plaats vindt: 
a. De titel "Ondernemer van het Jaar Son en Breugel"; 
b. De titel "Ondernemer van het Jaar Ekkersrijt"; 
c. De titel "Starter van het Jaar Son en Breugel”. 

 
2. Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in de gemeente Son en 

Breugel in de breedste zin van het woord, en om ondernemers in de gemeente Son en Breugel 
een podium te bieden om zich op positieve wijze te presenteren en zich met elkaar te 
verbinden. 

 
3. Afgeleide doelstellingen zijn: 

a. Het organiseren van een feestelijke informele avond voor ondernemers, hun relaties en 
klanten en betrokken inwoners van Son en Breugel. 

b. Fondsenwerving voor (een) door de Organisatie te kiezen goed(e) doel(en), bij voorkeur 
lokaal, dan wel een nationaal of internationaal goed doel, mits er een binding is met een 
inwoner van Son en Breugel. 

 
 
Artikel 2. Kandidaten en eisen 
 
4. Kandidaten voor de drie categorieën kunnen zijn ondernemers die: 

a. Minimaal drie jaar als eigenaar of mede-eigenaar staan ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel; 

b. Hun hoofdvestiging hebben in de gemeente Son en Breugel. Het begrip “hoofdvestiging” zal 
hierbij ruim worden geïnterpreteerd, zodat bijvoorbeeld ook een grotendeels zelfstandig 
opererende Nederlandse dochteronderneming met een buitenlandse “moeder” of een 
zelfstandige ondernemer, die als franchisenemer van een formule opereert, hiertoe 
gerekend kunnen worden; 

c. Een bijdrage leveren aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en welvaart in de 
gemeente Son en Breugel; 

d. Passen in het door de Organisatie voor dat jaar gekozen thema; 
e. Op de hoogte zijn van de procedure en het onderhavige reglement; 
f. Niet eerder in dezelfde categorie een prijs hebben ontvangen; 
g. Geen lid zijn van de jury. 

 
5. Kandidaten voor de categorie 1.c kunnen zijn ondernemers die naast de eisen onder punt 4. 

hierboven, aanvullend voldoen aan de volgende eisen: 
a. Minder dan drie jaar als eigenaar of mede-eigenaar ingeschreven staan bij de Kamer van 

Koophandel; 
b. Hun (hoofd)vestiging hebben in Son en Breugel. 
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Artikel 3. Thema 
 
6. Aan de verkiezing wordt door de Organisatie jaarlijks een thema gekoppeld, waarop de 

kandidaten in het bijzonder worden beoordeeld. 
7. Dit thema wordt voorafgaande aan de periode van kandidaatstelling op de website van de 

Organisatie (www.ondernemervhjaar.nl) en in de lokale media bekend gesteld. 
 
 
Artikel 4. Jury 
 
8. De jury van de Ondernemersavond bestaat uit een door de Organisatie te bepalen aantal 

deskundige en onafhankelijke leden, met een minimum van drie.  
9. De jury bestaat bij voorkeur uit: 

a. De voorzitter van de Ondernemers Vereniging Son en Breugel (OVSB); 
b. De voorzitter van de Ondernemers Vereniging Ekkersrijt (OVE); 
c. Een afgevaardigde uit de directie van de hoofdsponsor (thans zijnde de Rabobank regio 

Eindhoven). 
d. Een accountant. 

10. De jury wordt ondersteund door een vertegenwoordiger van de organisatie. 
11. De leden van de jury worden door de Organisatie benoemd voor een periode van in principe 

twee maal drie jaar. 
12. De jury van het betreffende jaar wordt bekend gesteld op de website van de Organisatie 

(www.ondernemervhjaar.nl). 
 
 
Artikel 5. Kandidaatstelling 
 
13. Ondernemers die voldoen aan de artikelen 2. van dit reglement, kunnen door zichzelf of door 

anderen als kandidaat worden voorgedragen. 
14. Kandidaatstelling gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier op de website van de 

organisatie (www.ondernemervhjaar.nl), dat voor de aldaar aangegeven datum (hierna ook te 
noemen: de "Sluitingsdatum") bij de Organisatie dient te zijn ingediend. 

15. Naast de kandidaatstelling volgens punt 14. van dit artikel, kan de Organisatie ook zelf 
kandidaten voordragen. 

 
 
Artikel 6. Vertrouwelijkheid 
 
16. Alle van en over de kandidaten verkregen informatie zal door de jury en door de Organisatie 

strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
 
 
Artikel 7. Vaststellen Ondernemers en Starter van het Jaar 
 
17. Uit de kandidaten in categorie 1. en 2. wordt door de jury in een daartoe speciaal belegde 

vergadering voor elke categorie een beoogd “Ondernemer van het Jaar” bepaald. 
18. De jury zal hierbij trachten middels dialoog tot consensus te komen. Indien dit niet slaagt, vindt 

de verkiezing plaats via stemming als beschreven in artikel 8. 
19. Aspecten die, naast de eisen genoemd in artikel 2. in de beoordeling worden betrokken, zijn: 

a. Innoverend vermogen van de ondernemer, gerealiseerd in de bedrijfsvoering en passend in 
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het thema van het betreffende jaar; 
b. De reputatie van het bedrijf van de ondernemer, ook in sociaal opzicht; 
c. De creativiteit van de ondernemer in de bedrijfsvoering; 
d. De financiële positie van het bedrijf, in zoverre dat dit het toekennen van de 

Ondernemersprijs niet in de weg staat; 
e. Duurzaam ondernemen (maatschappelijk verantwoord ondernemen): de balans tussen een 

gezonde, financiële situatie, een rechtvaardig sociaal beleid en zorg voor het milieu. Het 
centrale doel is hierbij de waarborging van de continuïteit van een organisatie. Men streeft 
naar meer verantwoorde bedrijfsprocessen en investeert naast de gangbare 
bedrijfsprocessen in de samenleving en/of leefbaarheid in onze omgeving. 

f. De wijze waarop de ondernemer invulling geeft aan het thema, zoals vermeld in artikel 3. 
20. De beoogd Ondernemer van het Jaar (categorie 1. en 2.) is de kandidaat die door de jury als 

beste wordt beoordeeld op goed ondernemerschap in het algemeen en in het bijzonder 
passend in het thema voor het betreffende jaar. 

21. De beoogd Starter van het Jaar (categorie 3.) is de kandidaat die, naar het oordeel van de 
hoofdsponsor (thans zijnde de Rabobank regio Eindhoven), zich als startende ondernemer 
heeft onderscheiden op het thema voor het betreffende jaar. De hoofdsponsor neemt hierover 
pas een besluit, nádat het jurylid die de afgevaardigde is uit de directie van de hoofdsponsor, 
de andere juryleden heeft gehoord tijdens de vergadering als bedoeld in lid 1. 

22. De jury, respectievelijk de hoofdsponsor, legt haar bevindingen en oordeel vast in een 
juryrapport. 

23. De beoogde Ondernemers en Starter van het Jaar worden door de Organisatie op de hoogte 
gesteld van hun nominatie en geïnformeerd over het verdere proces. 

24. Pas indien en zodra de beoogd Ondernemers en Starter van het Jaar instemmen met de aan 
hen toegekende titel en bereid zijn om de titel tijdens de Ondernemersavond persoonlijk in 
ontvangst te nemen, is de toekenning definitief.  

25. Indien de beoogd Ondernemers en Starter van het Jaar niet instemmen met de aan hen 
toegekende titel, wordt de eerstvolgende kandidaat bij de beoordeling door de jury benaderd 
totdat een kandidaat daadwerkelijk in stemt. 

 
 
Artikel 8. Stemming 
 
26. Indien bij het toekennen van de beoogd Ondernemers van het Jaar door de jury geen 

overeenstemming wordt bereikt, vindt stemming plaats conform het hierna bepaalde. 
a. De stemming vindt schriftelijk plaats. De notaris ziet erop toe dat alle stemgerechtigde leden 

van de jury hun stem gesloten aanbieden aan de voorzitter van de jury. 
b. Toekenning stemmen: 

1) Elk stemgerechtigd lid van de jury heeft zes (5) stemmen en mag 3-2-1 punt geven; 
2) Alle stemmen dienen te worden toegekend; 
3) De stemmen dienen over drie kandidaten verdeeld te worden; 
4) Aan één kandidaat mogen maximaal drie (3) stemmen worden toegekend; 

c. Nadat alle stemgerechtigde leden van de jury hun stemmen hebben ingediend bij de 
voorzitter, worden de stemmen geteld. De notaris ziet erop toe dat alleen geldig 
uitgebrachte stemmen worden meegeteld. 

d. De kandidaat met de meeste stemmen in categorie 1. respectievelijk 2. is de beoogd 
Ondernemer van het Jaar in die betreffende categorie. 

e. Indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, waardoor 
onduidelijk is wie de beoogd Ondernemer van het jaar is, wordt aan alle leden van de jury de 
mogelijkheid geboden om te beargumenteren waarom een kandidaat de voorkeur geniet 
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boven de andere kandidaten met hetzelfde aantal stemmen. 
f. Na deze argumentatieronde vindt een nieuwe stemronde plaats overeenkomstig punt 29. en 

30., met dien verstande dat de stemmen slechts kunnen worden uitgebracht op de 
kandidaten die in de eerste stemronde hetzelfde aantal stemmen behaalden. 

g. Indien na deze tweede stemronde wederom meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen 
hebben verkregen, beslist de voorzitter van de jury. 

27. De uitslag van de jury is bindend. Tegen de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk, 
noch kan hierover worden gecorrespondeerd. 

 
 
Artikel 9. Uitreiking titels 
 
28. De titels worden tijdens de Ondernemersavond uitgereikt, bij voorkeur door: 

a. De titel in categorie 1: De voorzitter van de OVSB; 
b. De titel in categorie 2: De voorzitter van de OVE; 
c. De titel in categorie 3: Het jurylid die de afgevaardigde is uit de directie van de hoofdsponsor 

(thans zijnde de Rabobank regio Eindhoven). 
d. Bij afwezigheid van de genoemde organisaties door een vertegenwoordiger van de Lionsclub 

Son en Breugel; 
29. Bij de uitreiking ontvangen de Ondernemers van het Jaar het juryrapport (zie artikel 7). 

 
 

Artikel 10. Rechten 
 
30. De Ondernemers en Starter van het Jaar hebben het recht om de titel in zijn/haar categorie 

gedurende een jaar, of in voorkomend geval tot de uitreiking van de volgende Ondernemers en 
Starter van het Jaar, te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. 
 

 
Artikel 11. Wijziging Reglement 
 
31. Dit reglement kan door de Organisatie worden gewijzigd in de periode na uitreiking van de 

titels tot het startmoment van nominaties voor de volgende Ondernemers en Starter van het 
Jaar. 

32. In de periode van nominatie tot uitreiking van de titels kan dit reglement worden gewijzigd 
door de jury, mits met drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering 
waarin alle juryleden aanwezig zijn. Ook de vertegenwoordiger van de Organisatie die de jury 
ondersteund is in dit geval stemgerechtigd. 

 
 
Artikel 12. Onvoorzien 
 
33. In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisatie. 


