ONLINE CHALLENGE DIERENWELZIJN
‘HET MAAKBARE DIER’

Informatie &
instructies voor
deelnemers
Doe jij mee?
Lees dit document dan
heel zorgvuldig door!
Prijzen!
1e prijs: €1.000,2e prijs: €750,3e prijs: €500,-

Voor dierenwelzijn in de veehouderij

INFORMATIE & INSTRUCTIES
VOOR DEELNEMERS
DE KERNVRAAG
Dieren in de veehouderij hebben sinds jaar en dag te maken met fysieke ingrepen zoals onthoornen,
castreren en het knippen van staarten. In de veefokkerij wordt bovendien geselecteerd op gewenste
eigenschappen zoals groeisnelheid, productiviteit en het aantal nakomelingen. Deze ingrepen en
aanpassingen vormen niet zelden een inbreuk op het welzijn en de fysieke integriteit van dieren.
Het Barth-Misset Fonds zet zich in voor verbetering van de leefomstandigheden van dieren in de
veehouderij. Het Fonds nodigt je uit om - eventueel samen met anderen - mee te denken over meer
dierenwelzijn in de veehouderij. De specifieke vraag waarover we graag jouw/jullie ideeën horen luidt:
Welke diervriendelijke alternatieven zie jij voor dieronvriendelijke fysieke ingrepen of eenzijdige
fokkerijaanpassingen die nu gangbaar zijn in de veehouderij?
Het Fonds is op zoek naar inventieve, effectieve én praktisch uitvoerbare oplossingen. Ter inspiratie
verwijzen we je graag naar de notitie Het Maakbare Dier. Je vindt hierin achtergrondinformatie over
lichamelijke ingrepen en fokkerij in de veehouderij die relevant zijn voor het dierenwelzijn.

DEELNEMERS
•	De challenge is uitsluitend bedoeld voor scholieren en studenten van het mbo-, hbo- en universitair
onderwijs.
•	Zij kunnen individueel, maar ook als team deelnemen. Een team mag uit niet meer dan zes personen
bestaan.
•	Elke deelnemer (individueel of team) mag maximaal drie inzendingen doen. Van elke inzender kan
hoogstens één inzending in de prijzen vallen.

MELD JE AAN!
•	Om mee te kunnen doen, moet je je eerst aanmelden. Dat kan tot 30 november 2020, 23:59
uur. Je kunt je hier aanmelden voor de challenge via het aanmeldingsformulier.
•	Ontvang je niet binnen twee dagen een mail waarin je aanmelding bevestigd wordt, mail
dan naar info@barthmissetstichting.nl, of bel met Else de Jonge 06-22116302 of Jasmijn
Snoijink 06-4990 9877.
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INZENDEN
•	Je inzending bestaat uit een PDF-document van maximaal drie A4tjes/1000 woorden waarin je helder
uiteenzet (1) wat je idee is en (2) waarom je voorstel een verbetering van dierenwelzijn oplevert.
•	Daarnaast stuur je een korte video mee (maximaal twee minuten) waarin je jouw/jullie idee pitcht. Zie
voor het maken van een goede pitch: https://youtu.be/FweTgBDSht0.
• Inzenden kan tot 10 januari, 23:59 uur, daarna niet meer!
• Verstuur je inzending met behulp van WeTransfer. Dat doe je als volgt:
- Ga naar Wetransfer.com.
- Voeg je PDF-document toe.
- Voeg vervolgens je video toe.
- Klik links onderaan op
en kies vervolgens Transfer Link ophalen.
- Kopieer de link en plak deze in een mailbericht.
- Vermeld onder de link je naam en telefoonnummer.
- Vermeld je naam en ‘deelnemer challenge’ in de onderwerpregel
- Verstuur de mail naar info@barthmissetstichting.nl
•	Ontvang je niet binnen twee dagen een mail waarin de ontvangst van je inzending bevestigd wordt,
mail dan naar info@barthmissetstichting.nl of bel Else de Jonge (06-22116302) of Jasmijn Snoijink (0649909877).
• Het is niet mogelijk je idee na inzending te vervangen of aan te passen.

BEOORDELINGSCRITERIA
Inzendingen mogen geen kopieën zijn van eerder door het Barth-Misset Fonds gefinancierde projecten
(http://www.barthmissetfonds.nl/projecten). Inzendingen worden beoordeeld op drie punten, namelijk

1 inventiviteit: is de oplossing creatief en vernieuwend?
2 impact: welk effect mag worden verwacht van de oplossing?
3 uitvoerbaarheid: is de oplossing praktisch realiseerbaar?

JURERING, UITSLAG & PRIJZEN
•	Alle inzendingen worden door een vakkundige jury beoordeeld. De drie beste inzendingen krijgen een
geldprijs van respectievelijk €1.000,- (eerste prijs), €750,- (tweede prijs), en €500,- (derde prijs).
• Over de uitslag is geen discussie mogelijk.
•	De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens een online bijeenkomst. Die zal plaatsvinden op
woensdag 27 januari 2021, van 16.00 tot 17.15 uur. Een link daarvoor wordt tijdig opgestuurd.
•	Het prijzengeld wordt binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag overgemaakt naar de
prijswinnaars.
•	In geval van een winnend team wordt het prijzengeld overgemaakt naar één teamlid, dat vervolgens
verantwoordelijk is voor verdeling van de prijs met de andere teamleden.
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DEELNAME FINANCIERINGSRONDE BARTH-MISSET
FONDS 2021
Deelnemers kunnen, als zij dat willen, hun inzending voor de challenge ook insturen voor de eerstvolgende
financieringsronde van het Barth Misset Fonds (eerste deadline: maandag 15 februari 2021,
http://www.barthmissetfonds.nl/aanvragen). Daarmee maken zij kans op (mee)financiering
voor het daadwerkelijk realiseren van hun plan. De inzending moet dan worden ingediend als
financieringsaanvraag, wordt opnieuw beoordeeld, nu door de adviescommissie van het Barth-Misset
Fonds, en moet concurreren met de andere aanvragen van 2021.

PROMOTIE EN COMMUNICATIE
Als deelnemer aan de challenge ga je ermee akkoord dat:
•	Je naam en het onderwerp van je inzending eventueel worden vermeld op de website van het BarthMisset Fonds;
•	Van je inzending, als die één van de drie geldprijzen wint, ook een korte beschrijving op de website van
het Barth-Misset Fonds komt;
•	Je pitch video eventueel gedeeld wordt op de social media kanalen van het Barth-Misset Fonds;
•	Je voor de duur van de challenge notificaties en berichten ontvangt die relevant zijn voor de challenge;
• Je eventueel benaderd wordt voor een interview.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het auteursrecht blijft bij de bedenker/indiener van het concept.

VRAGEN?
Heb je vragen die niet beantwoord worden in dit document of in de FAQ op onze website?
Stuur dan een mail naar info@barthmissetstichting.nl of bel Else de Jonge (06-22116302) of
Jasmijn Snoijink (06-49909877).

TIJDSLIJN CHALLENGE IN HET KORT:
•
•
•

30 november 2020
23:59 uur
deadline aanmelding deelname
10 januari 2021
23:59 uur
deadline indienen inzending
27 januari 2021			bekendmaking prijswinnaars en prijsuitreiking via online
evenement

VAN HARTE SUCCES GEWENST!
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