KBVE prijs 2020
Prijs Technologie
Overeenkomstig artikel 3 van het reglement heeft de Algemene Vergadering besloten dat de prijs “Technologie” van de
KBVE voor het jaar 2020 een som van € 1300 zal bedragen.
Voor het indienen der werken dient men zich zeer nauwkeurig te houden aan het artikel 6 en in het bijzonder nota te
nemen van het feit dat de verhandelingen welke niet voor 31 oktober 2020 in de vereiste vorm zullen ingediend zijn,
niet in aanmerking zullen kunnen genomen worden.
Voor de Raad van Beheer:
De Algemeen Voorzitter,
F. DUNON

Reglement
Artikel 1
De Prijs “Technologie” van de Koninklijke Belgische Vereniging der Elektrotechnici wordt jaarlijks uitgeschreven en is
bedoeld als een aanmoediging voor auteurs van originele werken, die nog niet gepubliceerd werden en die betrekking
hebben op toepassingen in het domein van de productie, transmissie, distributie, gebruik en de werking van de markt van
de elektrische energie, evenals alle disciplines die betrekking hebben tot deze vakken.
Dit met uitsluiting van vulgarisatie of eenvoudige dokumentatiewerken.
De verhandelingen voortkomend van afstudeerwerken, uitgaand van een Hoger Industrieel Instituut of van een
gelijkgestelde instelling, worden aangenomen. Zij dienen vergezeld te zijn van een schrijven vanwege de directie van de
onderwijsinstelling waar de werkzaamheden plaatshadden.
Per academiejaar mag de directie maximum twee werken voorstellen.
De jury behoudt zich het recht voor een reeds vroeger bekroond werk uit te sluiten.
Doctoraatsthesissen zijn niet toegelaten.
Artikel 2
De prijs draagt de naam van “Prijs Technologie” van de Koninklijke Belgische Vereniging der Elektrotechnici.
Artikel 3
De aard en het bedrag van de prijs zullen elk jaar door de statutaire algemene vergadering vastgelegd worden.
Artikel 4
De auteurs mogen niet ouder dan 35 jaar zijn, op de uiterste datum van inlevering van de verhandelingen; zij moeten Belg
zijn, of lid zijn van de KBVE of hun voornaamste aktiviteit in België uitoefenen.
Artikel 5
Door het insturen van zijn verhandeling, verbindt de auteur er zich toe alle bepalingen van dit reglement te aanvaarden;
dit reglement zal in het E-Tijdschrift gepubliceerd worden.
Artikel 6
De verhandelingen worden opgesteld in het Nederlands, Frans of Engels.
De verhandelingen moeten ten laatste op 31 oktober 2020 toekomen op het secretariaat van de vereniging,
KBVE, VUB - IrW - ETEC, Pleinlaan 2, 1050 Brussel; nancy.langsberg@vub.be, geadresseerd aan de Algemeen
Voorzitter van de KBVE, met de vermelding: “Verhandeling ingediend voor de Prijs Technologie van de KBVE 2020”.
Elk werk moet onder de volgende vormen ingediend worden:
-

vijf identieke exemplaren op wit of gerecycleerd papier, onder één enkele en gesloten omslag

en
-

een file in pdf-formaat

en
-

een “executive summary” in een afzonderlijke pdf-file; samenvatting van maximum drie bladzijden (of
minimum duizend woorden), die het onderwerp van het werk, de synthese van de werkzaamheden en de
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besluiten duidelijk weergeeft en waarin tevens het werk in een huidige en toekomstige technisch-economische
context gesitueerd wordt.
De digitale versie moet als volg ingediend worden:
-

het werk moet opgeslagen worden op CD, DVD of USB stick en bijgevoegd in de omslag met de gedrukte versie

of
-

het werk kan per email verzonden worden; de auteur van het werk wordt geacht na te gaan of de email succesvol
ontvangen werd.

De tekst zal met zorg en duidelijkheid opgesteld zijn.
Naam, post- en emailadres van de auteur moeten op elk exemplaar van de verhandeling voorkomen.
Het voorgelegd werk moet integraal getypt zijn, behoudens speciale tekens of moeilijk te typen aanwijzingen. De
aanduidingen die onvermijdelijk met de hand dienen geschreven te worden, zullen duidelijk en zorgvuldig aangebracht
worden. Deze gedeelten moeten hernomen worden als bijlagen en zullen voor de digitale versies gescand worden in een
afzonderlijke pdf-file
Bij voorkeur mag de ingediende verhandeling niet meer dan 150 blz. bedragen.
Artikel 7
De verhandelingen die voor de Prijs van de KBVE worden ingediend, zullen beoordeeld worden door een jury, aangesteld
door de Raad van Beheer van de Vereniging. Deze jury moet uit tenminste zeven leden bestaan die bij voorkeur gekozen
worden uit leden van het Wetenschappelijk Comité. Deze jury wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Vereniging
of door zijn afgevaardigde die de Raad van Beheer vertegenwoordigt, of door de Voorzitter van het Wetenschappelijk
Comité van de KBVE. De leden van de jury zullen onder elkaar één secretaris aanwijzen.
Artikel 8
De prijs wordt toegekend bij meerderheid van stemmen van de juryleden die aanwezig zijn of die hun stem per schrijven
aan de Voorzitter hebben uitgebracht.
De juryleden die de zitting niet kunnen bijwonen, mogen aldus schriftelijk stemmen. In dit geval stemmen zij onder de
vorm van een klassement.
De beslissingen van de jury zijn slechts geldig indien ten minste vier leden, waaronder de Voorzitter, aanwezig zijn op
de slotzitting van de jury en indien ten minste zes leden hun stem uitgebracht hebben. In geval van staking van stemmen,
is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Indien één van de juryleden de werkzaamheden geleid heeft van een voorkomende verhandeling, zal dit jurylid niet
deelnemen aan de beoordeling ervan, maar hij blijft deelnemen aan de bespreking van de andere verhandelingen. Dit
jurylid zal zich moeten onthouden bij de stemming over de bedoelde verhandeling. Deze kan echter bekroond worden,
zelfs indien slechts vijf leden hun stem hebben uitgebracht.
Artikel 9
De jury heeft het recht de prijs niet toe te kennen, het bedrag ervan te verminderen of te verdelen onder twee auteurs; zij
mag eveneens aan de raad voorstellen een beloning toe te kennen aan de auteur van een verhandeling die, volgens haar
oordeel, de prijs niet verdient. Het verslag van de jury, ondertekend door de leden die hun stem hebben uitgebracht, zal
aan de Algemeen Voorzitter van de KBVE gestuurd worden.
Artikel 10
De uitslag van de wedstrijd zal bekend gemaakt worden op de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering. De laureaat
zal uitgenodigd worden om een korte presentatie van de bekroonde verhandeling te geven tijdens deze Algemene
Vergadering.
Artikel 11
Elk bekroond werk geeft aan zijn auteur het recht van de titel “Laureaat van de KBVE -prijs Technologie 2020” te dragen.
Nochtans, zal het bedrag van de prijs pas aan de laureaat (of laureaten) uitgekeerd worden, indien het ingediende werk
voldoet aan de vereisten gesteld voor de publicatie in het E-Tijdschrift, of indien het werk na bekroning door de auteur(s)
herwerkt wordt om aan deze vereisten te voldoen.
De voorgestelde verhandelingen zullen niet teruggegeven worden.
Indien, een laureaat zijn bekroonde verhandeling laat publiceren in een tijdschrift dat niet afhangt van de KBVE, moet
hij de titel laten volgen door de vermelding: “Verhandeling bekroond in 2020 door de Koninklijke Belgische Vereniging
der Elektrotechnici”
Artikel 12
De Raad van Beheer van de Vereniging is bevoegd om elke moeilijkheid, die zich bij de toepassing van het onderhavig
reglement zou kunnen voordoen, te beslechten.
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