Reglement MAX Gouden Vleermuis 2019 .
Algemeen.
1.
De Gouden Vleermuis is als oeuvre prijs in 2013 ingesteld door de Stichting
Nederlands Thrillerfestival, hierna genoemd “de stichting”. Voor 2019 is vanwege
de op het Boekenfestival 2019 gerichte subsidie van Omroep MAX de titel van de
prijs gewijzigd in de MAX Gouden Vleermuis.
2.
De Gouden Vleermuis is een oeuvre prijs voor een schrijver van meerdere
spannende boeken.
3.
Het Boekenfestival is een onderdeel van het jaarlijks thrillerfestival om het lezen
van boeken in het algemeen en het lezen van spannende boeken in het bijzonder te
bevorderen. De stichting richt zich op alle leeftijdsgroepen, maar organiseert in het
bijzonder voor leerlingen van het basisonderwijs een schrijfwedstrijd met
spannende verhalen.
4.
De winnaar van de MAX Gouden Vleermuis krijgt een oorkonde, een sculptuur en
een geldbedrag van € 5.000,--.
5.
De aanwezigheid van de overige genomineerden bij het Boekenfestival wordt
vergoed met een bedrag van € 250,--.
Voordrachten voor nominaties.
6.
7.

8.

Uitgeverijen kunnen al dan niet op verzoek van de stichting schrijvers voordragen
voor een nominatie. Schrijvers kunnen zich al dan niet op verzoek van het bestuur
van de stichting ook zelf voordragen voor een nominatie.
De schrijvers die voorgedragen worden voor een nominatie moeten zelf of via hun
uitgeverij hun verzoek motiveren met relevante gegevens, waaronder hun
bibliografie. Het bestuur van de stichting zal daar zo nodig in overleg met de
schrijvers ten behoeve van de jury openbare gegevens aan toevoegen.
De genomineerden zullen beschikbaar moeten zijn voor een uitzending van Tijd
voor MAX en/of een interview voor MAX Magazine en voor interviews met andere
publieke media, waarmee de stichting afspraken maakt.

Jury en haar werkzaamheden.
9.

10.
11.

De door het bestuur van de stichting benoemde jury heeft als opdracht het bepalen
van de daadwerkelijke nominaties en de keuze van de winnaar van de MAX
Gouden Vleermuis 2019. De jury zal bestaan uit
- een vertegenwoordiger van Omroep MAX;
- een inhoudelijke vertegenwoordiger van de Bibliotheek Zoetermeer;
- een inhoudelijke vertegenwoordiger van ThrillZone;
- een secretariële ondersteuner vanuit het bestuur van de stichting.
De jury hanteert geen andere criteria dan dat het oeuvre van de schrijver moet
bestaan uit meerdere spannende boeken en dat deze boeken voor de verkoop aan
het publiek beschikbaar zijn.
De jury zal uiterlijk eind augustus/begin september 2019 de lijst van
genomineerden voor de MAX Gouden Vleermuis 2019 aan het bestuur van de
stichting kenbaar maken, die vervolgens door het bestuur van de stichting wordt
gepubliceerd.

12.
13.

14.
15.

De voor een nominatie voorgedragen schrijvers en de genomineerden zullen
hiervan op de hoogte worden gesteld.
Uiterlijk medio september zal de jury de winnaar van de MAX Gouden Vleermuis
2019 aan het bestuur van de stichting kenbaar maken. De winnaar van de MAX
Gouden Vleermuis 2019 zal bekend worden gemaakt tijdens het Boekenfestival
van 27 oktober 2019.
De jury maakt over de keuze van genomineerden voor en de keuze van de winnaar
van de MAX Gouden Vleermuis een juryrapport. Het juryrapport zal openbaar zijn.
Over de beraadslagingen en de bekroningen zullen de juryleden strikte
geheimhouding betrachten.

Faciliteiten.
16.
17.

De genomineerden worden door de stichting in staat gesteld om tijdens het
Boekenfestival een presentatie te geven, hun boeken te signeren en te verkopen.
Het bestuur van de stichting zal samen met de betreffende uitgeverijen bevorderen
dat de boekwinkels in Zoetermeer boeken van de genomineerden in hun fysieke en
webwinkels op voorraad hebben.

Beroep en bezwaar.
18.
19.

Over de uitslag wordt, behoudens in het juryrapport, niet gecorrespondeerd.
Tegen beslissingen van de jury en het bestuur van de stichting is geen beroep
mogelijk.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting
na overleg met de jury.

Nadere besluiten van het bestuur.
Op grond van punt 19 van het reglement heeft het bestuur inmiddels de volgende
besluiten genomen:
- Bij punt 9 van het reglement wordt afgeweken van de bepaling dat een
vertegenwoordiger van Omroep MAX deel uitmaakt van de jury. Na overleg met de
overige leden van de jury wordt Coenraad de Kat opgenomen in de jury;
- De sluitingstermijn voor het voordragen van auteurs is, in verband met de tijd die de
jury nodig heeft om haar werk te doen, bepaald op 31 augustus 2019;
- In verband met voornoemde sluitingstermijn kan voor wat betreft het bekend maken
van de lijst van genomineerden afgeweken worden van punt 11 van het reglement;
- Er zullen maximaal vijf of zes auteurs daadwerkelijk worden genomineerd;
- Een eerdere winnaar van de Gouden Vleermuis kan niet worden genomineerd als
zijn/haar oeuvre naar het oordeel van de jury inhoudelijk sindsdien niet echt
gewijzigd is.

