Geslaagde Awardconferentie mei 2015.
Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei bracht Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Edward, Graaf van
Wessex, de jongste zoon van Koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk, een bezoek aan de
International Award in Nederland.
Het bezoek begon met een ontvangst in de Tweede Kamer door Sander de Rouwe, Tweede Kamerlid
tot mei 2015 en nu Gedeputeerde in Friesland. Tijdens een bijeenkomst met enkele leden van de
vaste Kamercommissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd er gepraat
over het Awardprogramma. Twee directeuren van deelnemende scholen, dhr. Kees Laan van het
Hervormd Lyceum Zuid en dhr. Cor Kuijpers van het Jan van Brabant vertelden waarom hun school
het programma aanbiedt. Prof. Dr. Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit vertelde over zijn
onderzoek naar de effecten van het Awardprogramma.

’s Middags vond het programma plaats in Internationaal perscentrum Nieuwspoort. Voordat de
uitreiking van de Gouden Awards plaatsvond, vertelden de jongeren over hun Awardervaringen. Ze
hadden hiervoor mood boards gemaakt. De Awardervaringen verschilden enorm, zo waren er
deelnemers op Expeditie geweest in Nepal, hadden andere deelnemers een mooi verhaal over hun
individueel talent en vertelden deelnemers over hun ervaringen als vrijwilliger.

In Nieuwspoort hield Prins Edward een persconferentie. In een volle zaal vertelde hij over zijn
eigen Awardervaringen en het belang van de Award in een welvarend land als Nederland waar het
ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties van jongeren nog steeds belangrijk is.

De Awarduitreiking werd gepresenteerd door Tom Egbers, de presentator van o.a. NOS Studiesport.
Tijdens de uitreiking waren er optredens van Marie Middleton op de cello en een zangoptreden van
Kelly van de Eerde. De groep deelnemers die vorige jaar in Nepal was, liet een prachtig videoverslag
zien.

De Gouden Award certificaten werden uitgereikt door Prins Edward, de Award speldjes door de
voorzitter van het bestuur, dhr. Jos Heymans en de Awards door directeur Pascalle Cup. De uitreiking
werd afgesloten met het Awardlied, gezongen door Ellen Schepens. Speciaal voor deze uitreiking
was een deel van het lied in het Engels vertaald. Maar liefst 55 jongeren kregen een Gouden Award
uitgereikt.

’s Avonds bracht Prins Edward eerst een bezoek aan Hare Majesteit Koningin Maxima alvorens naar
het sponsordiner in Literaire Sociëteit De Witte.

Op vrijdag bracht Prins Edward een bezoek aan Almere waar hij welkom werd geheten door
Burgermeester Annemarie Jorritsma.

In het gemeentehuis van Almere presenteerden leerlingen van het Baken Trinitas en de
Meergronden uit Almere, het Hervormd Lyceum Zuid uit Amsterdam en het Baarnsch Lyceum uit
Baarn hun ervaringen met de Award. Naast Prins Edward en mevrouw Jorritsma waren ook aan
aantal vertegenwoordigers aanwezig van organisaties die het Awardprogramma willen starten.
Studenten Pedagogiek van Windesheim Flevoland presenteerde de uitkomsten van hun onderzoek
naar de rol van de Awardbegeleiders.

Ook in Almere nam Prins Edward de tijd om met alle aanwezige deelnemers en Awardbegeleiders in
gesprek te gaan over hun ambities, activiteiten en de impact.

’s Middags stond het tweede sponsoronderdeel op het programma: een golftoernooi op de
prachtige baan van Golfclub Almeerderhout. De afslag werd bijgewoond door Prins Edward.

Na het toernooi vond er tijdens het diner nog een veiling plaats en vond de prijsuitreiking plaats. Dhr.
Jos Heijmans ontving als winnaar van het toernooi van mevrouw Monique de Koster-van Rijckevorsel
de naar haar vernoemde bokaal.

We kijken terug op twee zeer geslaagde dagen met het bezoek van Prins Edward dat heel speciaal
was, waar de Awarddeelnemers in het middelpunt stonden en waar we veel trotse ouders
en Awardbegeleiders ontmoet hebben. Dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt

