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Wedstrijdreglement ‘IVAN TOLPE’ PRIJS 

Als eerbetoon aan Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerking, organiseert VCM de ‘Ivan Tolpe’ prijs. Deze prijs 

wordt 2-jaarlijks uitgereikt aan de indiener van een innovatieve marktklare techniek die bijdraagt tot een 

duurzame, kostenefficiënte mestverwerking voor de toekomst.  

Deze prijs heeft tot doel innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo 

de mestverwerking in Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven. 

Doelgroep 

Organisaties / bedrijven / individuen / wetenschappers /… met een praktijkrijp snel implementeerbare 

innovatieve techniek toepasbaar voor mestverwerking. 

Inhoudelijke thema’s 

Alle aspecten rond mestverwerking met focus op een betere energie-efficiëntie of een optimalere valorisatie 

van nutriënten uit mest. 

Het idee moet vernieuwend zijn en moet inspelen op een vraaggedreven probleem uit de Vlaamse 

mestverwerkingssector. De besproken techniek moet dus klaar zijn voor praktische toepassing en bovendien 

toepasbaar zijn in de Vlaamse context. 

Wat houdt de prijs in?  

- Een award en een certificaat 

- Een geldprijs van 2000 euro 

- Visualisering van de techniek op de VCM Website en VCM nieuwsbrief 

- Mogelijkheid tot presentatie van het project tijdens de zesde editie van het internationaal 

Manuresource congres in 2024, inclusief gratis deelname aan het congres 

- Mogelijkheid tot presentatie van het project tijdens de viering van 25 27 jaar VCM. 

De andere genomineerde projecten krijgen eveneens de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan 

ManuREsource 2024 en kunnen hun techniek voorstellen. De andere genomineerde projecten ontvangen 

ook een certificaat van hun nominatie. 

Uitreiking van de prijs 

De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de algemene jaarvergadering op 23 mei 2023 in Vlaanderen. 

Uit de ingezonden dossiers zullen door de jury (zie verder) minstens twee genomineerden worden 

geselecteerd die op deze algemene vergadering worden uitgenodigd om hun concept voor te stellen, waarna 

de VCM leden de kans krijgen om te stemmen en de winnaar bekend gemaakt wordt in aanwezigheid van de 

pers.  
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Timing 

1. Kandidaten dienen het zorgvuldig ingevuld deelnameformulier, dat kan gedownload worden op de 

VCM-website www.vcm-mestverwerking.be, in vóór vrijdag 10 maart 2023. 

2. De jury selecteert minstens twee en maximaal vier genomineerden vóór vrijdag 28 april 2023. 

3. Op de prijsuitreiking (23 mei 2023), stellen de genomineerden hun project voor aan het publiek op 

basis van een korte presentatie (max. 10 minuten). Daarna krijgen de VCM leden de kans te stemmen 

op de projecten. Vervolgens wordt de winnaar bekend gemaakt in aanwezigheid van de pers. 

Jury 

De selectie van de genomineerden, gebeurt door een jury samengesteld uit volgende leden: 

• Voorzitter VCM 

• Ondervoorzitter VCM 

• Secretaris VCM 

• Andere vertegenwoordigers van de A-leden van VCM 

• Leden van de RVB van VCM die hiervoor interesse hebben getoond 

• Het VCM secretariaat 

• UGent, prof. Erik Meers 

De jury kan ook bijkomend wetenschappelijk advies vragen aan wetenschappelijk experts. 

De jury kan via een onlinemeeting de kandidaten tijdens hun nominatievergadering nog bevragen over het 

ingediende dossier. 

Alle VCM-leden krijgen de kans om te stemmen op de genomineerde projecten, die voorgesteld worden op 

de ceremonie, waarna de stemming gebeurt op basis van een stemmingsapp. Ieder VCM lid krijgt 1 stem (1 

stemgerechtigde per organisatie). 

Bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede stemming uitgevoerd, waarbij enkel nog op de twee 

gelijkgestemde kandidaten kan gestemd worden. Is er opnieuw een ex aequo, dan geldt de rangschikking van 

genomineerden zoals opgesteld door de jury. 

Dossier 

1. Het dossier is opgemaakt in het Nederlands of Engels. 

2. Voor de opmaak van het dossier wordt gebruik gemaakt van het sjabloon dat de organisatoren ter 

beschikking stellen en dat kan gedownload worden op de VCM-website. Het dossier kan worden 

aangevuld met verduidelijkende bijlagen (dit kan ook een video van de techniek zijn of ander 

beeldmateriaal). 

3. De digitale versie van het dossier wordt overgemaakt via email aan: info@vcm-mestverwerking.be, 

dit ten laatste op vrijdag 10 maart 2023. Na ontvangst ontvangt de deelnemer een bevestiging per 

e-mail van de ingezonden kandidatuur. 
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4. De deelnemer verklaart zich akkoord dat over het voorgestelde project kan gecommuniceerd worden 

in de media, via de VCM-website en op VCM-studiedagen. De deelnemer heeft wel het recht om de 

communicatie over zijn project te corrigeren, indien er foutieve informatie zou opgenomen zijn in 

deze communicatie.  
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Criteria 

Ontvankelijkheid 

Enkel volledige ingevulde deelnameformulieren (dossier volgens sjabloon) worden beoordeeld. 

Criteria inhoud project 

Criteria Weging toegekend aan criteria 

Toepasbaarheid/marktrijpheid  

Zet het project in op een vraaggedreven probleem uit 
de sector? 

Werd de sector betrokken bij de ontwikkeling van de 
techniek (voorbereiding, uitvoering, evaluatie)? 

Wordt deze techniek reeds in pilootinstallaties, 
demo’s toegepast? 

Is de techniek klaar om te implementeren in de markt? 

Wat is het economisch potentieel/financiële 
haalbaarheid van de technologie? 

Is de werking van de techniek geverifieerd via 
wetenschappelijk onderzoek? Met andere woorden, 
behaalt de techniek de vooropgestelde resultaten? 

Is de techniek toepasbaar in de Vlaamse context? 

…/40 

Innoverend karakter  

Is de techniek vernieuwend? 

Zijn er vergelijkbare projecten bekend? Wat zijn de 
vernieuwende elementen? 

Heeft het project een voldoende toegevoegde waarde 
voor de praktijk? 

…/30 

Duurzaamheid  

Worden met deze techniek de emissies naar het milieu 
gereduceerd? 

Kan de techniek een energiebesparing opleveren? 

Wordt ingezet op recuperatie en hergebruik van 
nutriënten? 

…/30 
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Werd rekening gehouden met de maatschappelijke 
impact van de techniek? 

Wat is de langetermijnvisie van dit project? 
TOTAAL …/100 
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Wijze van beoordeling 

De juryleden beoordelen de dossiers individueel en quoteren zelfstandig. Uit de ingezonden dossiers 

nomineert de jury ten minste twee dossiers. De jury kan de deelnemers uitnodigen voor een toelichting of 

mondelinge verdediging in Vlaanderen en kan bijkomende informatie rond het voorgestelde dossier 

opvragen. 

Algemeen reglement  

1. De deelnemers zijn bereid hun project mondeling aan de jury voor te stellen in Vlaanderen en de 

genomineerden worden verwacht op de algemene jaarvergadering op 23 mei 2023 om hun project 

voor te stellen aan de aanwezigen. 

2. De organisatoren behouden zich het recht toe om de prijs niet uit te reiken indien er onvoldoende 

kwalitatieve dossiers ingediend zijn. 

3. De uitspraak van de jury betreffende de keuze van de genomineerden en de toekenning van de prijs, 

zal worden gemotiveerd. Tegen de beslissing van de jury en de methodiek van de toekenning van de 

award is geen beroep mogelijk. 

4. Deelnemers aan de prijs verklaren zich akkoord met het wedstrijdreglement. 

5. Indien achteraf blijkt dat verstrekte gegevens door de deelnemer onjuist zijn, kan de jury overgaan 
tot niet-toekenning of intrekking van de award, en kan een andere winnaar worden aangeduid door 
de jury. 
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