-English follows Dutch

Reglement voor de KNCV Piet Bennema Prijs voor Kristalgroei
1. Het Bestuur van de KNCV kent eenmaal per drie jaar een prijs toe bestaande uit een oorkonde en een
geldbedrag van € 1000 aan een jonge onderzoeker voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de kristalgroei.
2. De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere wetenschappelijke
publicaties (of een serie daarvan) die bijvoorbeeld bewerkt zijn binnen een industriële context en van
vergelijkbaar belang zijn als een proefschrift. Het proefschrift dient in de aan de selectieprocedure
voorafgaande periode van drie jaar met succes te zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit. De
wetenschappelijke publicaties dienen eveneens te zijn verschenen in de voorafgaande periode van drie
jaar.
3. De toekenning van de prijs geschiedt door het Bestuur van de KNCV op basis van een door het
Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei uitgebrachte aanbeveling. Indien het bestuur
van de vereniging geen kandidaat voordraagt zal geen prijs worden toegekend.
4. Het KNCV-Bestuur kan de sub 3. genoemde aanbeveling aannemen of afwijzen. In het laatste geval
wordt de prijs niet toegekend.
5. Voor de toekenning van de oorkonde komen onderzoekers in aanmerking die hun onderzoek
grotendeels aan een Nederlandse universiteit of bij een Nederlands bedrijf hebben verricht.
6. De eisen voor de toekenning zijn dat de kandidaat moet hebben getoond te beschikken over grote
bekwaamheden als onderzoeker alsmede over wetenschappelijke originaliteit en productiviteit.
Bovendien moet hij/zij een goed inzicht bezitten in de problemen van het vakgebied.
7. Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei draagt er zorg voor dat alle
werkzaamheden in het kader van de punten 1 t/m 6 van dit reglement worden uitgevoerd.
8. Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei zal zich in haar werk laten steunen door
een drietal deskundigen, van wie verwacht kan worden dat zij een goed overzicht hebben van het werk
van onderzoekers op het gebied van de kristalgroei. De deskundigen brengen hun advies schriftelijk uit,
voorzien van documentatie, zoals publicaties. Leden van de beoordelingscommissie kunnen zelf geen
kandidaten voordragen.
9. De uitreiking van de KNCV Piet Bennema Prijs voor Kristalgroei geschiedt tijdens de jaarvergadering
van de Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei. Motivering van de toekenning vindt na de uitreiking
plaats in het C2W.
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Regulations for the KNCV Piet Bennema Prize for Crystal Growth
1. The Board of the KNCV awards a prize once every three years, consisting of a certificate and a sum of
€ 1000 to a young researcher for high-level scientific research in the field of crystal growth.
2. The prize is intended for the author of the best dissertation or other scientific publications (or a series
thereof) that have been processed in an industrial context and are of similar importance to a thesis. The
dissertation must be successfully defended at a Dutch university during the three-year period preceding
the selection procedure. The scientific publications should also have appeared in the previous three-year
period.
3. The prize will be awarded by the KNCV Board on the basis of a recommendation issued by the Board
of the Netherlands Association for Crystal Growth. If the board of the association does not nominate a
candidate, no prize will be awarded.
4. The KNCV Board may adopt or reject the recommendation referred to under 3. above. In the latter
case the prize is not awarded.
5. Researchers who have carried out their research largely at a Dutch university or at a Dutch company
are eligible for the award of the certificate.
6. The requirements for the award are that the candidate must have shown great competence as a
researcher as well as scientific originality and productivity. In addition, he / she must have a good
understanding of the problems of the field.
7. The Board of the Dutch Association for Crystal Growth ensures that all activities in the context of points
1 to 6 of these regulations are carried out.
8. The Board of the Dutch Association for Crystal Growth will be supported in its work by three experts,
from whom it can be expected that they have a good overview of the work of researchers in the field of
crystal growth. The experts provide their advice in writing, with documentation, such as publications.
Members of the assessment committee cannot nominate candidates themselves.
9. The presentation of the KNCV Piet Bennema Prize for Crystal Growth takes place during the annual
meeting of the Dutch Association for Crystal Growth. Justification of the award will be published after the
award ceremony in the C2W.
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