PRIJSVRAAG
Naamgeving Aanbouw Oude Kerk
Zoetermeer
Waarom een prijsvraag?
De nieuwbouw naast de Oude Kerk in Zoetermeer verdient het om een mooie naam te krijgen, en niet
door het leven te gaan als ‘de aanbouw’.
Het gebouw gaat een belangrijke rol spelen in het gebruik van de Oude Kerk in de toekomst.
Een passende en hanteerbare naam voor breder publiek is gewenst.
Het ligt dan ook voor de hand om aan een breed publiek te vragen wat zij een goede naam vindt voor
de aanbouw. Daarom een prijsvraag voor de naam!
Wat is er te winnen?
Wie wint krijgt de eer dat het pand de door hem of haar voorgestelde naam gaat dragen.
Wie mag meedoen?
Iedereen mag één keer meedoen, maar niet anoniem want dan kun je niet meedingen naar de prijs.
Hoe indienen?
In de Oude Kerk staat in de toreningang een kist waarin je de suggestie kan doen.
Een gesloten enveloppe met daarin een briefje met naam en telefoonnummer en het allerbelangrijkst:
Welke naam stel je voor en is daar een speciale reden voor?
Je kunt maximaal drie namen opgeven!
Wie beslist?
De jury, bestaande uit Rik Buddenberg (voorzitter), Rob Kroeders, Erika Frijmann, Adriaan van Dijk en
Rozemarijn Burger, kiest de drie beste potentiële/genomineerde namen voor de aanbouw.
Bij voorbaat stellen we dat daar geen discussie over mogelijk is.
Tijdens de gemeenteavond in november a.s. kiezen de aanwezige gemeenteleden de definitieve naam
voor de aanbouw.
Wat is het tijdspad?
De mogelijkheid tot inleveren start begin september en eindigt 28 oktober a.s. De door de jury
gekozen namen worden op de gemeenteavond van donderdag 14 november 2019 bekend gemaakt.
Tijdens deze avond kiezen de gemeenteleden uit de genomineerde namen de definitieve naam van de
aanbouw.
Wie organiseert?
Rob (06 12 18 97 12) en Anneke (06 38 13 69 34) Kroeders
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