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Uitnodigingsbrief aan schoolbesturen voor Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen,
Vrijetijdslandschap Loosdrechtse Plassen, december 2017

Geacht schoolbestuur,

Hierbij nodigen wij uw school van harte uit om mee te doen met de Prijsvraag
Icoon Oostelijke Vechtplassen.
Spelevaren, zwemmen in schoon en diep water rond één van de eilanden op de Loosdrechtse Plassen
of hard tegen de wind in fietsen op de dijk. Wat kan dit plassengebied nog mooier maken? Hiervoor
zijn wij op zoek naar hét nieuwe icoon voor dit gebied en wij kunnen hier alle hulp voor gebruiken.
Welke leuke ideeën hebben de leerlingen van uw school?

Aanleiding.
Op 7 december aanstaande start de ‘Prijsvraag Icoon van de Oostelijke Vechtplassen,
Vrijetijdslandschap Loosdrechtse Plassen’.
Deze prijsvraag is mogelijk gemaakt doordat op 6 december het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen door de betrokken partijen is ondertekend. Met deze ondertekening zal een groot
uitvoeringsprogramma starten met projecten op het gebied van recreatie, natuur, waterkwaliteit en
ondernemerschap van de recreatiesector in het gebied. Eén van de belangrijke projecten binnen dit
akkoord is de prijsvraag, die dan ook vanuit dit akkoord wordt bekostigd.

Doel.
Het doel van deze prijsvraag is het bedenken van een icoon voor de Loosdrechtse Plassen en Wijde
Blik, zie de bijgevoegde kaart. Dus iets dat beeldbepalend voor de plassen kan zijn. Dit kan een
iconisch eiland of beeld zijn, maar ook een evenement, app, Instagramaccount of ander idee! Het
betreft een zogenaamde ‘ideeënprijsvraag’. Het is mogelijk dat een winnend (of genomineerd) idee
of ontwerp ook tot realisatie komt, onze stichting zal zich hier voor inspannen. Dit ontwerp of idee
kan er toe bijdragen dat het plassengebied nog mooier en duurzamer wordt om er te recreëren,
vooral ook voor jongeren.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde aankondiging, flyer, reglement en website
www.icoonoostelijkevechtplassen.nl .

Waarom nodigen wij de scholen uit?
Binnen de prijsvraag hanteren wij drie doelgroepen die kunnen inschrijven. Professionals, inwoners
en ‘gebruikers’ van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Stichtse Vecht en
scholieren/studenten. Wij richten ons nu intensief op de scholen (en dus de jongeren binnen het
primair en voortgezet onderwijs, ROC’s, MBO, HBO en WO tot en met bachelor niveau) binnen de
genoemde gemeenten. Wij zijn ervan overtuigd zijn dat het erg belangrijk is om hen bij de toekomst
van het plassengebied -en dus bij een groot deel van hun eigen omgeving- te betrekken. Zij en de
volgende generaties zijn immers de mogelijke gebruikers van dit prachtige gebied dat nog mooier
en aantrekkelijker voor hen kan worden! Het zal hen inspireren om nog bewuster en duurzaam om
te gaan met de omgeving waarin zij wonen en heerlijk kunnen recreëren!
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Wat is er te winnen?
Voor de categorie scholieren en studenten is een prijs van € 500,-- beschikbaar. Daarnaast kan het
meedoen en het zo mogelijk winnen positieve publiciteit voor uw school opleveren. Ook ontwerpen
en ideeën die binnen deze prijsvraag niet winnen, zouden wel eens een mooi vervolg kunnen krijgen!

Tijdspad.
Op 15 januari zal er bij Finley te Loosdrecht een brede informatiebijeenkomst voor mogelijke
inschrijvers vanuit alle drie de categorieën worden gehouden, voor meer informatie zie onze website
De uiterste datum van inzending is 28 februari 2018. In het voorjaar is er -na een selectie door de
jury- een tentoonstelling van een groot aantal inzendingen. De uiteindelijke prijswinnaars zullen
begin juli, vóór de schoolvakanties, bekend worden gemaakt.

Informatie.
Op onze website is alle informatie over de prijsvraag te vinden en is ook een kort filmpje over het
hoe en waarom geplaatst. Daarnaast is er speciaal voor de scholen een informatiepakket
samengesteld. Deze worden op 12 januari tijdens een bijeenkomst overhandigt aan de drie
wethouders voor onderwijs binnen de genoemde gemeenten. Hierbij wordt ook de regionale pers
uitgenodigd.

Wat vragen wij van u als schoolbesturen?
Wij vragen van u om deze prijsvraag nadrukkelijk onder de aandacht van uw school te brengen en te
bekijken of en hoe u hier aan kunt deelnemen. Als hulpmiddel dat u zou kunnen gebruiken hebben
wij twee leidraden opgesteld, één voor de basisscholen en één voor het voortgezet onderwijs.
Wij zien uw inzendingen met spanning tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

Frans Evers
Voorzitter van de Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen

bijlagen:
- Aankondiging Prijsvraag
- flyer Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen
- kaart prijsvraaggebied
- reglement Prijsvraag
- leidraad voor basisscholen
- leidraad voor voortgezet onderwijs
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