Stichting Mary Chirwa Award Foundation
BELEIDSPLAN

Doelstelling en Werkwijze
De Stichting Mary Chirwa Award heeft als doel het eren van individuen die een moedige vorm
van leiderschap hebben laten zien in het licht van een of meer van de duurzame
ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals), zoals vastgesteld door de Verenigde
Naties. De Stichting doet dit onder andere door middel van de jaarlijkse uitreiking van een
award voor moedig leiderschap.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.
Verwerving van inkomsten
Om de benodigde financiële middelen te verwerven, zamelt de Stichting via donaties fondsen
in, in het bijzonder van het bedrijfsleven, familiefondsen en goede doelen.
Beheer en besteding van het vermogen
Op dit moment heeft de Stichting nog geen eigen vermogen. Zij heeft echter tot doel jaarlijks
€60.000 in te zamelen, waarvan minimaal €10,000 uit prijzengeld bestaat. Voor het overige
zullen de inkomsten worden aangewend voor het doen van research naar geschikte kandidaten,
organisatie- en communicatiekosten gedurende het jaar, het onderhouden van perscontacten
en de organisatie van de Award Ceremony in het Vredespaleis te Den Haag. Indien mogelijk zal
de Stichting bijdragen aan de reis- en verblijfskosten van de finalisten teneinde de ceremonie bij
te kunnen wonen.
Nominatieprocedure
Via de website van de Stichting en aanverwante organisaties (zie “How to nominate”) kunnen
individuen worden genomineerd voor de Mary Chirwa Award.
De evaluatiecriteria zijn:
●
●
●
●

Een bewezen geschiedenis van moedig leiderschap, in een vakgebied dat te maken
heeft met één of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties;
Een duidelijke ambitie om de wereld een betere plek te maken;
De genomineerde mag geen beroemdheid of bekend openbaar figuur zijn;
Men mag niet zichzelf nomineren.

Awardcomité
De Award winnaar wordt bepaald door de Mary Chirwa Award Comm ittee, welk bestaat uit de
volgende leden:
●
●
●
●
●

Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parma, Hoofd van het Huis van Bourbon-Parma, lid
van de koninklijke familie;
Mr George Papandreou, oud-premier van Griekenland (2009-2011), parlementariër voor
de Movement for Change alliance;
Mr Jeff Furman, oud-voorzitter van de raad van bestuur van Ben&Jerry’s;
Mr Frans Geraedts, directeur van Governance and Integrity Nederland;
Mrs Mary Chirwa, Director General van het Financial Intelligence (FIC) Center in
Zambia.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden: Marlon Sahetapy (penningmeester), Joris
Alberdingk Thijm (secretaris) en Jan van Betten (voorzitter). De bestuurders werken op
vrijwillige basis en ontvangen geen beloning. Een vergoeding van gemaakte kosten is mogelijk
indien de middelen dat toelaten.
Verdere informatie
RSIN: 860390950
Post- en vestigingsadres: Baden Powellweg 281, 1069 LH, Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0) 20 233 71 72
Website: https://www.nudgeglobalimpactchallenge.com/marychirwaaward
KvK nummer: 75769174
Rekeningnummer: aangevraagd
Contact: jan@nudge.nl

