NKS Boymansfonds
TER INFORMATIE
BOYMANSPRIJS EN AANMOEDINGSPRIJS
Op 11 september 1978 passeerde bij notaris Oomen te Stein de akte van de Stichting Studie en
Publicatiefonds van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie "NKS Boymansfonds". Dit fonds werd
ingesteld bij gelegenheid van het zilveren jubileum van Mgr. P.J. Boymans als Nationaal Sportadviseur
van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. De NKS profileert zich op dit moment beter als Nieuwe
Kansen Sport.
Op 24 januari 2003 is het boek “mgr. P.J. Boymans (1914 – 1984)” gepresenteerd. In dit boek wordt de
betekenis van Mgr. Boymans beschreven voor de sportwereld in het algemeen en voor de NKS in het
bijzonder. Het boek is een bewerking van een afstudeeronderzoek over Boymans, geschreven door
Jacques Hoorens.
De Stichting NKS Boymansfonds heeft tot doel het beheren van middelen die worden aangewend om
wetenschappelijk onderzoek en studie naar de betekenis van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie,
en de maatschappelijke betekenis ervan, te bevorderen. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het
beschikbaar stellen van gelden, waardoor studie en publicatie worden gestimuleerd.
De Stichting reikt jaarlijks twee prijzen uit:
 de Boymansprijs: voor een dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript;
 de Aanmoedigingsprijs: voor een afstudeerscriptie op bachelor- of masterniveau.
De dissertaties en/of scripties moeten handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding,
de bewegings- c.q. sportieve recreatie of daarmee samenhangende maatschappelijke achtergronden in het
algemeen en mogelijk vanuit de christelijke levensopvatting in het bijzonder. Zowel Nederlandse en
Nederlandstalige Belgische lichamelijke opvoeders worden gestimuleerd tot wetenschappelijk onderzoek
en publicatie.
Reglement
De volgende artikelen zijn richtinggevend voor het toekennen van de prijs en de aanmoedigingsprijs:

ARTIKEL 1
Jaarlijks worden, indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, de volgende prijzen ter beschikking
gesteld.
 de Boymansprijs, ten bedrage van € 1.250,-- voor een dissertatie of een daarmee te vergelijken
manuscript ;
 de Aanmoedigingsprijs, ten bedrage van € 450,-- voor een afstudeerscriptie.

ARTIKEL 2
Het bestuur van het NKS Boymansfonds stelt een commissie samen die de aangeboden studies zal
beoordelen. In 2018 maken de volgende personen deel uit van beoordelingscommissie: dr. Nicolette
Schipper-van Veldhoven, dr. Lars Borghouts en dr. Ruud Stokvis.
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ARTIKEL 3
Deelnemen is mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de dissertatie/scriptie dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal. Dissertaties/scripties die
gesteld zijn in een vreemde taal vragen om de goedkeuring van het bestuur.
de dissertatie/scriptie dient gewijd te zijn aan een thema dat relevant is voor de sport, de
lichamelijke opvoeding, de recreatie en vrije tijd, en/of de maatschappelijke achtergronden
ervan;
de dissertatie/scriptie moet oorspronkelijk zijn;
het is niet toegestaan om een dissertatie/scriptie meer dan eenmaal aan te bieden ter beoordeling
van de Boymansprijs of Aanmoedigingsprijs;
de dissertatie/scriptie is verschenen in 2018 of verschijnt in 2019, danwel kent een promotie- of
afstudeerdatum die ligt in 2018 of 2019;
inzending dient te geschieden voor 1 april 2019;
de dissertatie/scriptie moet in drievoud worden aangeboden en voorzien zijn van een
Nederlandstalige samenvatting waarin verwerkt zijn: de vraagstelling, de methode, de resultaten
en de conclusies;
de ingezonden dissertatie/scriptie wordt beoordeeld, niet de eventueel toegevoegde bijlagen
tenzij deze een integrerend onderdeel van de studie zijn;
de inzender zorgt ervoor dat de juiste gegevens over de auteur worden meegestuurd: naam,
voorletters, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
curriculum vitae;
de dissertatie/scriptie dient vergezeld te zijn van een afschrift van behaalde diploma's;
de dissertatie/scriptie dient vergezeld te gaan van een motivatie waarin in maximaal 200
woorden wordt toegelicht hoe de dissertatie/scriptie bijdraagt aan de (maatschappelijke)
doelstellingen van de Boymansprijs;
het totale pakket dient te worden gestuurd naar:
Mulier instituut
t.a.v. mevrouw S. de Groot
Postbus 85445
3508 AK Utrecht
-

de mogelijkheid bestaat om alle stukken digitaal aan te leveren. In dat geval ontvangen we naast
de digitale stukken ook graag 3 exemplaren van de dissertatie/scriptie per post. Stuur deze dan
naar het volgende e-mailadres: s.degroot@mulierinstituut.nl.

ARTIKEL 4
Er kan worden deelgenomen door promovendi, afgestudeerden en studenten aan instellingen van
wetenschappelijk onderwijs en hoger beroeps onderwijs.

ARTIKEL 5
Kandidaten verplichten zich een bekroning te vermelden bij eventuele publicatie.

ARTIKEL 6
Het bestuur van het NKS Boymansfonds zal publicatie van bekroonde dissertatie/scriptie
- waar mogelijk - bevorderen.

ARTIKEL 7
Over de beoordeling en het al dan niet toekennen van een prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

