
 

 

 

 

 

Reglement Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek  
 

1. De NNP, organisatie van lokale nieuwsmedia, heeft een Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 

ingesteld die jaarlijks wordt toegekend. De NNP wil hiermee de kwaliteit van de 

nieuwsbladjournalistiek bevorderen. Bovendien hoopt de NNP een ruime bekendheid te geven aan 

de functie van de lokale journalistiek. Het gaat daarbij om journalistiek die een informatieve en 

communicatieve rol speelt in de (lokale) samenleving. Aldus draagt het nieuwsblad bij tot de 

maatschappelijke, culturele en politieke meningsvorming en tot de eigen identiteit van de 

samenleving. 

2. De prijs wordt toegekend door een jury van tenminste drie personen, die niet verbonden zijn aan 

enige nieuwsbladuitgeverij. Juryleden worden benoemd door het bestuur van de NNP.  De 

benoeming geldt in principe voor drie jaar, opdat er een balans is tussen continuïteit en inbreng 

van nieuwe opvattingen. De jury regelt zelf haar onderlinge taakverdeling.  

3. Bij het beoordelen toetst de jury de inzendingen aan de journalistieke kwaliteit, rekening houdend 

met de specifieke functie die nieuwsbladen in de lokale samenleving vervullen.  

4. De jury maakt haar conclusie bekend tijdens een openbare bijeenkomst waarop de prijs wordt 

uitgereikt. Voorafgaand aan die uitreiking kan de jury een aantal nominaties bekend doen maken. 

De prijs kan alleen worden toegekend aan journalisten van kranten die ten tijde van de uitreiking 

bij de NNP zijn aangesloten. 

5. De hoofdprijs bestaat uit een door het bestuur te bepalen object en een oorkonde. Eventuele 

eervolle vermeldingen of aanmoedigingsprijzen ontvangen een oorkonde. 

6. Per kalenderjaar kunnen door de uitgever of (hoofd)redacteur ten hoogste drie bijdragen per krant 

in de vorm van op zichzelf staande artikelen of één (selectie uit een) serie van ten hoogste drie 

artikelen aan de jury worden voorgelegd. De inzendingen moeten een nieuwskarakter dragen, 

waarbij te denken valt aan een verslag, commentaar, analyse, of interview. De artikelen moeten in 

het betreffende kalenderjaar in de krant zijn geplaatst en geschreven zijn door een of meer 

journalisten die in dienst zijn van de uitgeverij, of sinds enige tijd als eigen vaste medewerker van 

het betreffende nieuwsblad kunnen worden beschouwd. Een incidentele bijdrage van een losse 

freelancer valt buiten dit kader. Bij twijfel beslist de jury. 

7. Inzendingen moeten tijdig gezonden worden naar het bureau van de NNP in Hoevelaken. Dit moet 

in viervoud, waarbij minimaal één exemplaar in de vorm van het nieuwsblad waarin de 

betreffende bijdrage staat; voor de andere exemplaren volstaan kopieën van het betreffende artikel. 

De inzendingen dienen onder gesloten couvert te worden verzonden, met afzonderlijke vermelding 

door de uitgever of (hoofd)redacteur van de naam of namen van de auteur(s). 
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