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NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING
Reglement voor de Hydrologie Prijs van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) voor de beste publicatie op
hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied

Doelstelling
Art. 1
a) De NHV stelt zich, volgens artikel 2 van haar statuten, ten doel:
▪ de bevordering van de hydrologische wetenschappen in de meest uitgebreide zin;
▪ het opwekken, in stand houden en doen toenemen van de belangstelling voor de
hydrologie, zowel in nationaal- als internationaal verband.
b) Volgens artikel 3, lid e van haar statuten staat haar ter verwezenlijking van haar doel alle
wettelijk geoorloofde activiteiten ter beschikking.
c) Op grond van artikel 1, lid a en b van dit reglement, stelt de NHV een prijs in voor de beste
publicatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied. Hierbij gelden de volgende
definities:
Hydrologie:
De leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van
water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het
water in zeeën en oceanen.
Waterhuishouding:
De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, gebruikt,
verbruikt en afgevoerd wordt. In veruit de meeste gevallen wordt dit beïnvloed door menselijk
handelen.

Prijs
Art. 2
De NHV stelt eenmaal in de drie jaren een prijs ter beschikking ter grootte van 1500 Euro voor de
beste publicatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied. De prijs gaat vergezeld van een
oorkonde. Deze prijs is bedoeld als aanmoediging voor jonge vakgenoten.

Art. 3
De prijs over de betreffende periode van drie jaren wordt uitgereikt in het daaropvolgende jaar.

Mededinging
Art. 4
Voor mededinging komen in aanmerking natuurlijke personen van Nederlandse of Belgische
nationaliteit dan wel andere personen woonachtig in Nederland of België, die ten tijde van het
verschijnen van de publicatie niet ouder zijn dan 35 jaren, ongeacht hun opleiding en werkkring.
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Art. 5
Alleen peer-reviewed artikelen, gepubliceerd in een internationaal tijdschrift in de jaren 2019-2021,
komen in aanmerking voor de NHV Hydrologieprijs 2019-2021.

Art. 6
Een ieder, waaronder ook de auteur, is vrij de aandacht van de jury te vestigen op verschenen
publicaties.

Jury
Art. 7
De jury bestaat uit minimaal vijf leden. leder lid dient op één of meer deelgebieden van het in artikel
1, lid c van dit reglement omschreven werkterrein deskundigheid te bezitten.

Art. 8
De leden van de jury worden benoemd door het bestuur van de NHV, waarbij een zo groot
mogelijke diversiteit nagestreefd dient te worden met betrekking tot techniek en wetenschap binnen
de Hydrologie en Waterhuishouding. Deze diversiteit geldt tevens voor de vertegenwoordiging van
instellingen van onderwijs, onderzoek en praktijk.

Art. 9
De leden van de jury worden benoemd voor een periode van drie jaren, overeenkomstig de periode
waarover de prijzen worden bepaald. De leden van de jury kunnen worden herbenoemd voor een
volgende periode. In geval van tussentijds optredende vacatures voorziet het bestuur van de NHV in
de opvolging door het benoemen van een nieuw lid, waarvoor de zittingsperiode geldt van zijn
voorganger.

Art. 10
De secretaris van het NHV bestuur zal bij de organisatie van de hydrologieprijs de secretarisrol op
zich nemen.

Art. 11
De jury komt tenminste één maal bijeen voor de selectie van de beste publicaties over de afgelopen
3 kalenderjaren.

Art. 12
De jury rapporteert aan het bestuur van de NHV met inachtneming van de vertrouwelijkheid van
besluiten.

Art. 13
De jury doet op grond van de selectie een voorstel aan het bestuur van de NHV voor de toekenning
van de prijs. Het bestuur van de NHV vergewist zich dat dit voorstel voldoet aan dit reglement.

Art. 14
De jury stelt de tekst op van de considerans, waarin de overwegingen worden weergegeven, die
geleid hebben tot het voorstel.

Art. 15
De jury heeft het recht het bestuur van de NHV voor te stellen geen prijs toe te kennen, indien de
verschenen publicaties naar haar mening niet voldoen aan de gestelde criteria zoals in artikel 17
van dit reglement aangegeven.

Art. 16
De jury beslist bij meerderheid van stemmen

Criteria
Art. 17
Als criteria voor de selectie gelden wetenschappelijk niveau, originaliteit, helderheid, inspirerende
werking en verwachte wetenschappelijke impact. Daarnaast wordt de praktische toepasbaarheid
van het werk mede in beschouwing genomen.

Uitreiking
Art. 18
De uitreiking van de prijs zal geschieden door of namens de voorzitter van de NHV op een
bijeenkomst van de NHV. De considerans zal daarbij worden uitgesproken door de voorzitter van de
jury, behoudens overmacht.

Art. 19
De NHV maakt in alle daarvoor in aanmerking komende tijdschriften e.d. de prijswinnaar(s) bekend
met de daarbij door de jury geformuleerde motieven.

Art. 20
Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd.

Art. 21
Het bestuur van de NHV kan te allen tijde wijzigingen in dit reglement aanbrengen.

Slotbepaling
Art. 22
Voorstellen tot afwijking van dit reglement dienen door de jury ter beslissing voorgelegd te worden
aan het bestuur van de NHV. Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur van de
Nederlandse Hydrologische Vereniging.
Utrecht, 15 juli 2022

