Jaarverslag Bestuur 2021
Doelstelling en beleid Philip Bloemendal Prijs (PBP)
Het doorgeven aan jonge generaties journalistieke presentatoren van
kwaliteitsbesef over effectieve communicatie in de audiovisuele media.
Speciale aandacht voor zorgvuldig gebruik van de Nederlandse taal.
De daartoe in 2002 ingestelde tweejaarlijkse stimuleringsprijs bestaat uit
een geldbedrag dat moet worden besteed aan een opleiding binnen het
vakgebied.
Richtsnoer is de benadering door de naamgever van de prijs van zijn
vakgebied gedurende zijn carrière van ruim 50 jaar.
Bestuur
De samenstelling is dit verslagjaar ongewijzigd ten opzichte van 2020:
Prof. Dr. Sonja de Leeuw, voorzitter;
Jennemiek Leijssen, secretaris/penningmeester
Leden: Mieke Bloemendal-Olman, initiatiefnemer, Rik Rensen, Frits (Spits)
Ritmeester, Taco Rijssemus. Toegevoegd secretaris Kim Visser.
In 2021, een ‘tussenjaar’ tussen twee prijsuitreikingen, werd de
mogelijkheid tot overleg opnieuw beïnvloed door de coronamaatregelen
waardoor alle vergaderingen per zoom plaatsvonden: 1 maart ,18 mei en 30
november.
Comité́ van Aanbeveling (CvA)
Geen mutaties in het CvA dit verslagjaar.
Het CvA wordt schriftelijk geïnformeerd over belangrijke bestuursbesluiten
en andere relevante ontwikkelingen.
Beleids- en discussieonderwerpen dit verslagjaar
● Evaluatie jubileumeditie PBP in december 2020
● Toekomst van de PBP: stoppen of continueren
Unanieme besluit het initiatief te continueren.
● Onderzoek essentiële en urgente toekomstgerichte behoeften zoals
- Samenstelling bestuur
- Invulling taken Beeld en Geluid

-

Mediapartner
Mediaplan
Communicatie kandidatenwerving
Financiële status/ Sponsoring
Samenstelling en werkwijze jury
Begeleiding prijswinnaar Sosha Duysker

Op alle onderwerpen is actie ondernomen; ten tijde van het opstellen
van dit jaarverslag is er zicht op zeer positieve ontwikkelingen o.a. bij de
drie eerstgenoemde onderwerpen die in 2022 geconcretiseerd gaan
worden.
Jury
Jan Westerhof, vrz. heeft aangegeven te willen stoppen. Hij heeft het jurywerk
twee edities met volle overtuiging gedaan en vindt het nu tijd om het stokje
over te dragen. Zijn evaluatierapport over de werkwijze van de jury is in dank
aanvaard evenals zijn jarenlange inzet voor de PBP als bestuurs- en jurylid.
Financiën
Zie het financieel jaarverslag over 2021.
Tot slot
In dit tussenjaar zijn belangrijke afwegingen gemaakt en stappen gezet voor
een bestendiging van het initiatief van deze stimuleringsprijs voor jonge
presentatietalenten.

Amersfoort, maart 2022/MB

