
 

Geluksveroorzaker award 2021 

Dit jaar gaan we de allereerste Geluksveroorzaker Award in Zeeland uitreiken. Een initiatief van Suffe tutten. Wie 

verspreid geluk? Wie krijgt dingen voor elkaar die een ander niet voor elkaar krijgt? Wie geeft anderen een positief 

gevoel? De Geluksveroorzaker Award 2021 gaat naar die persoon die gewoon geluk verspreidt. 

Wie kan zich aanmelden voor de Geluksveroorzaker Award? 
- Je woont in Zeeland 

- Je weet het verschil te maken 

- Je krijgt dingen voor elkaar  

- Je ziet kansen en grijpt deze ook aan om geluk te verspreiden 

Wat zijn de voorwaarden? 

- Kandidaten worden (maximaal twee keer) voorgedragen door een vriend, vriendin, collega, buren, familielid etc.  

 - De award is bedoeld voor één persoon. Het is dus niet mogelijk een duo, team of organisatie aan te melden.  

- Kandidaten hebben de minimumleeftijd van 18 jaar. 

- De (voorgedragen) kandidaten zijn akkoord met het gebruik van beeld- en videogebruik in diverse, 

  relevante media. 

- De (voorgedragen) kandidaten zijn op de hoogte gebracht van de voordracht en verbinden zich als  

  genomineerde aan filmopnames, actieve deelname aan de jury van de verkiezing van de Geluksveroorzaker  Award 

  in 2022 en aanwezigheid bij de uitreiking van de award. 

- Medewerkers en vrijwilligers van Suffe tutten zijn uitgesloten van deelname. 

Hoe werkt het precies?  
- Tot en met 31 oktober 2021 kunnen kandidaten voor de Award worden voorgedragen door een e -mail te sturen 

aan award@suffetutten.nl. Hierin staan de persoonlijke gegevens, hoe zij/hij specifiek geluk verspreiden voorzien 

van voorbeelden en eventueel beeldmateriaal en in maximaal vijf regels uitgelegd waarom zij/hij moet winnen.  

- Alle nominaties ontvangen het certificaat Geluksveroorzaker kandidaat.  

- Begin november 2021 kiest de jury uit alle inzendingen drie genomineerden. 

- De drie genomineerden worden geïnterviewd voor sociale media van Suffe tutten.  

- In bepaalt de jury tijdens een jurybijeenkomst wie hun favoriete kandidaat voor de Award is.  

- In november 2021 wordt de winnaar van de Geluksveroorzaker Award bekendgemaakt. 

Wat valt er te winnen? 
Zowel de winnaar als de genomineerden krijgen een certificaat toegestuurd en een eigen Geluksveroorzaker sticker. 

De winnaar krijgt verder de Award en een reportage in het magazine (o.v.b.) van Suffe tutten en een mooi pakket  

aan prijzen dat later bekend gemaakt wordt. Naast deze prijzen, ontvangt de Geluksveroorzaker eeuwige roem en 

een plaatje in onze galerij op de website suffetutten.nl. 

Wie bepaalt de winnaar? 

De jury selecteert drie genomineerden. De jury bestaat drie personen uit de Raad van Wijzen.  

Hoe zit het met privacy? 

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van iedereen die wordt voorgedragen en van iedereen 

die een ander voordraagt voor de Geluksveroorzaker Award.  

 


