
 

Reglement A.M. Banda-prijs 
 

1. Het bestuur van de NNP heeft in 2000 besloten een prijs in te stellen die de naam 

draagt van de uitgever die het initiatief heeft genomen tot de oprichting in 1945 

van de NNP en die 27 jaar voorzitter van de vereniging is geweest.  

2. De A.M. Banda-prijs wordt jaarlijks, of wanneer daar volgens het bestuur 

aanleiding voor is, toegekend aan een bij de NNP aangesloten lokaal 

nieuwsmedium (of aan dat medium verbonden medewerker(s)) dat naar het oordeel 

van een deskundige jury blijk geeft van een commerciële aanpak die in belangrijke 

mate versterkend en/of vernieuwend is voor dat nieuwsmedium. Dat kan zijn op 

advertentioneel gebied, maar bijvoorbeeld ook een activiteit op het gebied van 

abonneewerving/abonneebehoud of een herpositionering van het medium in de 

lokale gemeenschap. De jury kan hierbij in overweging nemen dat de verwachting 

gewettigd is dat de activiteit (op termijn) ook omzettechnisch interessant is. Het 

moet gaan om activiteiten die recht doen aan de functie van de lokale 

nieuwsmedia.  

3. Per kalenderjaar kunnen per titel ten hoogste drie bijdragen aan de jury worden 

voorgelegd. 

4. Het bestuur benoemt de, minimaal twee, deskundige leden van de jury van de A.M. 

Banda-prijs. De jury bepaalt zelf haar werkwijze. 

5. De bekendmaking en uitreiking van de A.M. Banda-prijs vindt in principe plaats op 

de jaarlijkse dag van de NNP. De prijs kan alleen worden toegekend aan 

medewerkers van nieuwsmedia die ten tijde van de uitreiking bij de NNP zijn 

aangesloten. 

6. Aan de A.M. Banda-prijs zijn een oorkonde en een object verbonden. 

7. Voor deelname kunnen alle bij de NNP aangemelde en toegelaten nieuwsmedia in 

aanmerking komen op voorwaarde dat inzendingen/aanmeldingen tijdig op het 

verenigingsbureau zijn ontvangen.  

Iedereen kan de jury op commercieel interessante activiteiten van nieuwsmedia 

wijzen, maar de jury kan evenzeer op eigen initiatief media nomineren. 

8. De periode waarin de uitingen verschenen moeten zijn, stelt het bestuur jaarlijks 

vast. De periode wordt tijdig in NNP-kring bekendgemaakt. 

9. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 januari 2007 


