
NBM 2020 – Nadere uitwerking reglement publieksjury ivm on-line event op 20-11-20

Inleiding

Op 20 november 2020 worden de ondernemersprijs en startersprijs 2020 uitgereikt tijdens de Nederlandse Business
Meeting 2020 (NBM). Dit jaar zal de NBM, in verband met Covid-19, geheel online zijn.

Naar aanleiding van de gewijzigde omstandigheden, heeft de jury besloten om de volgende regels en criteria aan te
vullen op artikel 6.4 van het reglement.

Oorspronkelijke publiekstemming

Volgens artikel 6.4 van het reglement inzake de Nederlandse Ondernemersprijs in Spanje 2020 zouden alle
genomineerden (3 voor de ondernemersprijs en 3 voor de startersprijs) tijdens de NBM terplekke een pitch geven
van maximaal 5 minuten, waarna het aanwezige publiek in de gelegenheid zou worden gesteld om voor elk van de 2
prijzen een kandidaat te stemmen. De stemmen van het publiek worden met een wegingsfactor vermenigvuldigd
zodat, conform artikel 6.3, de verhouding tussen de publiek- en jurystemmen te allen tijde 50-50 blijft.

Aangepast proces naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden

Omdat het publiek niet fysiek tijdens de NBM haar stemmen kan uitbrengen op ‘live’-presentaties van de
kandidaten, heeft de jury besloten om de publiekstemming online mogelijk te maken op basis van de volgende
aangepaste regels:

1. De genomineerde kandidaten maken een korte videopresentatie. Deze zal door de organisatie van de NBM in
de eerste helft van november 2020 verspreid worden onder het publiek dat daarmee de kandidaten kan
beoordelen.

2. De publiek- en jurystemmen houden elk onveranderd een wegingsfactor van 50%, onder de voorwaarden zoals
hierna onder punt 7 genoemd.

3. Als “Publiek” zal worden aangemerkt allen die de link naar de pitches/vlogs van de kandidaten ontvangen,
zoals die door de organisatie van de NBM gecommuniceerd zullen worden.

4. Het uitbrengen van een stem op één van de kandidaten door het Publiek voor elk van de prijzen zal gaan via
een online platform. Dit kan tot uiterlijk zondag 15 november. Nadere instructies hierover volgen via de
organisatie van de NBM. Mocht dit door technische problemen niet lukken, zal gestemd kunnen worden via e-
mail aan de jury-accountant: richard.vanvliet@es.ey.com.

5. De jury verwacht dat ieder die een stem uitbrengt ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn bij de online-uitzending
van het NBM op 20 november, vanuit ieders ethische verantwoordelijk onder de speciale omstandigheden en
wijzend op het feit dat de kosten voor de organisatie van het evenement gerelateerd zijn aan het aantal
aanmeldingen vooraf en niet de daadwerkelijke aanwezigen.

6. Tussen maandag 16 november en donderdag 18 november zal de jury-accountant de uitgebrachte stemmen
verifiëren conform artikel 6.4 van het reglement. De juryvoorzitter zal de definitieve uitslag tijdens de NBM
bekend maken.

7. De jury houdt zich het recht voor om de publiekstemming ongeldig te verklaren als ze concludeert dat:
a. Te weinig publiekstemmen zijn uitgebracht die de wegingsfactor met de jurystemmen onrecht zou

aandoen. De jury stelt dat een minimaal aantal van 50 publiekstemmen per categorie deze
verhouding waarborgt (1 op 10 tussen de vijftallige jury en het stemmende publiek).

b. Manipulatie heeft plaatsgevonden die bepaalde stemmen ongeldig maken.

De jury zal een dergelijke beslissing tijdens het NBM toelichten en in haar verslaglegging verantwoorden. Bij
een ongeldig verklaarde publiekstemming, zal uitsluitend de jurybeoordeling tellen. Hierop kan door de
kandidaten geen bezwaar worden gemaakt.

8. De overige artikelen van het reglement blijven onveranderd.

De Jury-accountant, oktober 2020


