Beleidsplan Stichting Christiaan Huygensprijs
( naar de stand september 2013 )
Doelstelling
De Christiaan Huygensprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die een vernieuwende
bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt gewoonlijk uitgereikt door de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een
belastingvrij geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een
oorkonde.
De prijs beoogt om de contacten tussen de Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven te
bevorderen en de instroom van studenten in de bètawetenschappen positief te beïnvloeden.
Hierbij staan de wetenschapsgebieden centraal waarin Christiaan Huygens uitblonk: wiskunde,
natuurkunde en astronomie.
Prijs voor Bètawetenschappen
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt jaarlijks de
faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten uit om promovendi te
kandideren die in de afgelopen vier jaar een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in
het uitreikingsjaar centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden econometrie en actuariaat,
economische

wetenschappen,

natuurkunde,

ruimtewetenschappen

en

informatie-

en

communicatietechnologie.
De KNAW stelt jaarlijks een jury samen bestaande uit vooraanstaande wetenschappers uit het
vakgebied dat in het competitiejaar centraal staat. De jury beoordeelt de gekandideerde
dissertaties op de bijdrage aan de vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke
relevantie van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. In de reglementen van de Christiaan
Huygensprijs zijn de beoordelingsgronden nader beschreven.
Organisatie en sponsoring
De organisatie en prijsuitreiking worden mogelijk gemaakt door sponsors die een aantoonbare
affiniteit hebben met het betreffende wetenschapsgebied.

Organisatie
De voorbereidingen van de toekenning en de organisatie van de prijsuitreiking zijn in handen van
het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs.
Bestuur
Drs. D.A. Benschop, voorzitter
Mr. F.E. Hes, secretaris
J.L. Kok RA, penningmeester
Drs. C.P. van Geest, lid
Drs. A. Verduijn, lid
In haar functioneren wordt het bestuur van de stichting Christiaan Huygens prijs geadviseerd
door een College van Advies met leden die een vooraanstaande wetenschappelijke of
maatschappelijke functie vervullen of hebben vervuld.
College van Advies
Drs. J.W. van der Sluijs, voorzitter - Burgemeester van Leidschendam-Voorburg
Prof. Dr. J. Engelen - Voorzitter NWO
Dr. K. Dittrich - Voorzitter VSNU
Dr. U. Rosenthal - Voorzitter AWT
Prof. dr. J.A. Bruijn – oudvoorzitter AWT
Prof. dr. T.W. Mulder - Directie KNAW
Prof. dr. ir. J.M. Hoekstra - Decaan faculteit Lucht en Ruimtevaart TU Delft
Drs. H.J. van Dorenmalen - Algemeen directeur IBM Nederland
Sponsors
In het jaar van toekenning worden de kosten van de organisatie en prijsuitreiking gedragen door
een gerenommeerde onderneming of instelling die een aantoonbare affiniteit heeft met het
betreffende wetenschapsgebied. Als sponsors treden op :
De Nederlandsche Bank, European Space Agency ( Estec ), IBM en Shell
Het sponsorbedrag bedraagt euro 35.000

Kosten van de organisatie en prijsuitreiking
De kosten van de organisatie en prijsuitreiking bestaan in hoofdzaak uit ( gemiddeld )
€
- geldbedrag prijs + beeld

10.500

- kosten jury KNAW

4.000

- huur Oude Kerk e.d.

1.000

- muzikaal intermezzo

800

- kosten receptie in Oude Kerk

9.000

- drukwerk

6.200

- overige organisatie kosten

3.500

Voor een nadere specificatie van de kosten en de vermogenspositie van de stichting verwijzen wij
naar het jaarverslag/jaarrekening van de Stichting Christiaan Huygensprijs.
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