Dr. G.J. van Hoytema wisseltrofee
Reglement
1.

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, hierna te noemen de VRA, beschikt over een
wisseltrofee die ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de VRA ter
beschikking werd gesteld door de Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Dit vond plaats tijdens het
congres ‘Revalidatie – te vroeg? – te laat?’ op 7 november 1980. De Dr. G.J. van Hoytema
wisseltrofee bestaat uit een in zilver reliëf uitgevoerd vignet van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting.

2.

De wisseltrofee is ter beschikking gesteld om uit te reiken aan een lid van de VRA, dat zich in de
voorafgegane periode van één of enkele jaren heeft geprofileerd in woord, tekst, en/of beeld, en
zich met betrekking tot het vak revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

3.

Ieder lid van de VRA kan in aanmerking komen voor de wisseltrofee. De Van Hoytematrofee wordt
niet postuum toegekend.

4.

Kandidaten worden uiterlijk 1 juli en vergezeld van een motivatie vanuit de gremia aan de jury
voorgelegd. De gremia die kandidaten kunnen voordragen zijn: bestuur, Concilium, Commissie
Wetenschap & Innovatie, Commissie Kwaliteit, Beroepsbelangencommissie. Ook de winnaar van
de trofee in het voorgaande jaar mag kandidaten voordragen. Vanuit ieder gremium mogen
maximaal twee kandidaten worden voorgedragen.

5.

De jury bestaat uit vier leden.
Een lid wordt aangewezen door het bestuur van de VRA.
Een lid wordt aangewezen door de Commissie Kwaliteit van de VRA.
Een lid wordt aangewezen door de Commissie Wetenschap & Innovatie van de VRA.
Het vierde lid is de houder van de trofee.

6.

De voordracht van de jury aan het bestuur geschiedt uiterlijk in de maand september.

7.

De trofee wordt jaarlijks tijdens de najaarsvergadering van de VRA uitgereikt door het bestuur.
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