CASCADE STIMULERINGSPRIJS VOOR JONG TALENT
Carla Oldenburger-Ebbers Penning

Reglement
Vastgesteld 1 september 2016
Achtergrond
Op het minisymposium 2009 van de Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
boden de donateurs de scheidend voorzitter drs. C.S. Oldenburger-Ebbers een
cadeau aan, bestaande uit een zilveren penning. Cascade riep daarmee tegelijkertijd
een prijs in het leven, de Carla Oldenburger-Ebbers penning, bedoeld om nieuw
wetenschappelijk talent te stimuleren (dit is onafhankelijk van leeftijd).
Prijs
De prijs bestaat uit een zilveren penning met naamsvermelding en een geldbedrag
van 500 euro. De prijs wordt driejaarlijks uitgereikt.
De prijswinnaar wordt uitgenodigd om een artikel in Cascade. Bulletin voor tuinhistorie
te publiceren en een voordracht te houden tijdens de Ronde Tafel Conferentie of een
andere Cascade-bijeenkomst in het jaar van de prijsuitreiking.
Criteria
Voor de Carla Oldenburger-Ebbers penning komen onderzoekers in aanmerking die
aan het begin van hun (nieuwe) loopbaan staan en die een opmerkelijke
wetenschappelijke scriptie, artikel of andere publicatie hebben uitgebracht, waarvan
de inhoud aansluit op de doelstelling van Cascade.
Die doelstelling zoals vastgelegd in de statuten luidt: ‘Het stimuleren van de
bestudering van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in
Nederland en in gebieden die in het verleden onder invloed hebben gestaan van de
Nederlandse tuin- en/of landschapsarchitectuur, en voorts alles wat daarmee in de
meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.
De genomineerde scripties, artikelen of andere publicaties dienen betrekking te
hebben op een Nederlands onderwerp. De kwaliteit van het onderzoek wordt
getoetst aan de voor universiteiten en hogescholen gebruikelijke normen.
Nominaties
Kandidaten kunnen door derden worden voorgedragen of zelf een publicatie
voordragen. Per persoon kunnen meerdere nominaties worden gedaan. Om in
aanmerking te komen voor de prijs wordt een papieren en een digitaal exemplaar
van de scriptie, het artikel of andere publicatie opgestuurd naar het secretariaat van
Cascade.
Cascade plaatst een oproep voor nominaties op de eigen website en via de mailing
aan de donateurs. Daarnaast benadert het Cascade-bestuur actief hoogleraren en
docenten en zorgt op andere manieren voor bekendheid van de prijs in de relevante
vakgebieden.

De aanmeldtermijn loopt van 1 september tot 31 december van het jaar voorafgaand
aan het jaar van de prijsuitreiking. De genomineerde publicaties moeten zijn
verschenen in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking.
Jury
De jury bestaat uit drie leden met stemrecht. De juryleden beschikken over een brede
expertise en overzicht van hun vakgebied. Desgewenst kan de jury extern advies
inwinnen.
Juryleden worden op persoonlijke titel benoemd. Hoogleraren of docenten aan
universiteiten of hogescholen die tevens jurylid zijn, hebben ten aanzien van de
nominatie van hun eigen studenten geen stemrecht.
De eerste juryleden zijn op voordracht door het bestuur van Cascade benoemd. De
leden worden vervolgens door het bestuur benoemd op voordracht van de jury zelf,
maar het bestuur van Cascade kan ook voorstellen doen aan de jury. Eén jurylid is
eveneens lid van het bestuur van Cascade. De voorzitter wordt door de jury zelf
benoemd.
De jury stelt voor elk van de ingezonden scripties, artikelen of publicaties een
beoordeling op. De jury beraadslaagt tenminste eenmaal over de inzendingen en de
beoordeling. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd en
ingezonden voorstellen, publicaties worden niet geretourneerd.
De jury stelt het bestuur van Cascade uiterlijk 1 mei van het jaar van de
prijsuitreiking op de hoogte van de uitslag. Het bestuur informeert de prijswinnaar
en de andere inzenders.
Secretariaat
Het secretariaat van de Carla Oldenburger-Ebbers penning en haar jury is
ondergebracht bij Cascade. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de logistieke
ondersteuning van de jury.

