FAQ ING Society Award
Wat is het doel van de ING Society Award-wedstrijd?
In haar rol als sociaal verantwoordelijke bank verbindt ING België zich ertoe om de Belgische
verenigingssector te steunen. Met deze wedstrijd wil ING zichtbaarheid geven aan mooie acties van
verenigingen en stichtingen en deze allemaal op voet van gelijkheid brengen door financiële steun te
verlenen.

Wie kan deelnemen aan de ING Society Award-wedstrijd? Wat zijn de verkiesbaarheidscriteria?




Alle verenigingen/stichtingen zonder winstoogmerk naar Belgisch recht die minstens twaalf
maanden bestaan op 9 januari 2017.
De vereniging/stichting zet zich in voor de ontwikkeling van de maatschappij door bv. een milieuof maatschappelijk doel te steunen.
Meer informatie over de verkiesbaarheidscriteria vindt u in het wedstrijdreglement dat beschikbaar
is op ing.be/wedstrijd.

Hoe kan ik mijn vereniging inschrijven?
Dien vóór 12 februari 2017 middernacht het project van uw vereniging in op ing.be/societyaward in
een van deze vijf categorieën: energie, werk, innovatie, gelijkheid of steden.

Opgelet!



Vergeet niet om de gegevens in het door u ingevulde formulier te controleren en uw inschrijving te
bevestigen.
Het is op elk moment mogelijk dat aan de deelnemers wordt gevraagd om de meest recente
financiële staten (balans, resultatenrekening, sociale balans) over te maken. Als u deze vraag niet
beantwoordt, kan uw vereniging worden uitgesloten van de wedstrijd.

Hoeveel kan mijn vereniging winnen? En hoe worden de winnaars bepaald?
Elke vereniging/stichting die deelneemt aan de wedstrijd maakt kans op het volgende:
Juryprijs
 Uit elke categorie (energie, werk, innovatie, gelijkheid, steden) kiest de jury 3 winnaars die 2.000,
4.000 of 6.000 euro kunnen winnen. 15 prijzen in totaal dus.
 De jury kiest over alle categorieën heen ook één superfavoriet die 10.000 euro wint.
 Over alle categorieën heen kiest de jury bovendien vijf topfavorieten die kans maken op de
ondernemersprijs en de ING-personeelsprijs.
De jury bestaat uit 5 personen. De juryleden zullen over de projecten stemmen met behulp van een
wegingssysteem, afhankelijk van onder meer de volgende criteria: naleving van de vereisten en van
de thema's uit het reglement, kwaliteit, originaliteit, concrete impact van het project en uitvoering van
het project. Om de winnende projecten te bepalen, zal de jury de dossiers per projectcategorie
evalueren: grote of kleine vzw, met nationale of internationale reikwijdte. Tegen de stem van de jury
die de winnaars bepaalt kan niet in beroep worden gegaan.
Ondernemersprijs

Deelnemers aan de Week van de Ondernemers kunnen uit de vijf topfavorieten van de jury één
winnaar kiezen. De favoriet met de meeste stemmen wint de ondernemersprijs van 10.000 euro.
ING-personeelsprijs
Ook alle werknemers van ING mogen hun stem uitbrengen op een van de vijf topfavorieten van de
jury. Diegene met de meeste stemmen wint de ING-personeelsprijs van 10.000 euro.

Wat zijn de belangrijkste data? Wanneer zullen de winnaars bekend zijn?
-

9 januari 2017: start inschrijvingsperiode
12 februari 24h00: einde inschrijvingsperiode 2017
7 maart 2017: bekendmaking van de vijf topfavorieten die kunnen meedingen naar zowel de
ondernemersprijs als de ING-personeelsprijs
Van 24 tot en met 27 april 2017: Week van de Ondernemers
5 mei 2017: bekendmaking van alle winnaars (juryprijzen, ondernemersprijs, ING-personeelsprijs)
5 mei 2017: avond van de prijsuitreiking

Hoe kan ik mijn vereniging terugvinden op ing.be/societyaward?
U kunt uw vereniging zoeken op de wedstrijdpagina:





door te zoeken op de naam van de vereniging;
door alfabetisch te zoeken in de rangschikking;
door te zoeken per categorie;
door te zoeken per provincie.

Ik heb mijn vereniging ingeschreven voor de wedstrijd en wil mijn logo of mijn beschrijving
veranderen. Kan dat?
De gegevens kunnen niet meer worden veranderd na de inschrijving.

Mijn vereniging is op 7 maart 2017 niet zichtbaar op ing.be/societyaward. Wat moet ik doen?
Ga na of u de criteria van het ING Society Award-wedstrijdreglement goed hebt nageleefd.. Bij twijfel
kunt u een e-mail sturen naar het adres society.award@ing.be, met vermelding van de naam van uw
vereniging.

Mag ik iemand meenemen naar de prijsuitreiking?
Per winnende vereniging worden twee personen uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Meer informatie
over de afsluitingsavond wordt later aan de winnaars bezorgd.

