VERENIGING VETERANEN PLATFORM
REGLEMENT TED MEINES PRIJS
Algemeen
Op 25 juni 1998 werd door de Stichting Veteranen Platform de “Ted Meines Prijs” ingesteld.
Luitenant-generaal b.d. T. Meines was voorzitter van de Stichting Veteranen Platform vanaf de
oprichting op 2 mei 1989 tot 23 april 1998.
De Prijs
De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van f 2.000,- (nu €1.000,-) en wordt in principe
éénmaal per twee jaar uitgereikt.
Criteria
1.

De “Ted Meines Prijs” kan worden toegekend aan personen, organisaties of instellingen die zich
bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van de maatschappelijke erkenning van of nazorg
voor Nederlandse veteranen.

2. Het gaat hierbij om een duidelijke herkenbaarheid van de bijzondere verdiensten jegens de
Nederlandse veteranen.

3. Bij de beoordeling spelen onder meer factoren als intensiteit, aard en uitstraling van de bijzondere
verdiensten alsmede het effect dat zij op de veteranen hebben een rol.
4. Tevens wordt de duur van de periode gedurende welke de bijzondere verdiensten zijn verricht bij
de beoordeling meegewogen.

Procedure
1. De commissie “Ted Meines Prijs” is het eerste aanspreekpunt en speelt een centrale rol
bij het identificeren van geschikte kandidaten.
2. Een ieder is in principe gerechtigd vertrouwelijk voorstellen te doen om kandidaten voor
de Ted Meines Prijs aan te dragen. Met name wordt gedacht aan besturen van organisaties
die aangesloten zijn bij het Veteranen Platform en aan instanties (bijvoorbeeld het Ministerie van
Defensie) die met veteranen te maken hebben. Voorstellen dienen voor 1 juni in een gemarkeerde envelop te worden opgestuurd naar het ambtelijk secretariaat van het Veteranen Platform
(Postbus 133, 3940 AC, Doorn) dat deze voorstellen zo spoedig mogelijk doorstuurt naar de
voorzitter van de commissie “Ted Meines Prijs”.
3. Indien zich in een bepaalde periode geen geschikte kandidaat voordoet wordt de prijs niet
Uitgereikt.
4. De commissie “Ted Meines Prijs” stelt een kandidaat voor aan het Bestuur van het Veteranen
Platform dat terzake beslist en vervolgens de lidorganisaties informeert.
5. De prijs wordt door zorg van het Veteranen Platform uitgereikt tijdens de zogenaamde
Eindejaarsbijeenkomst in december.

