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Algemene gegevens
[geldend ten tijde van de inschrijving]

Naam van de onderneming: 

Adres (postadres): 

Postcode en plaats: 

Plaats (statutaire vestiging): 

Telefoon: 

Website: 

KvK · Handelsregister nr: 

Rechtsvorm: 

Samenstelling Bestuur / Directie:

Leden Raad van Commissarissen:

Aanmelding opgesteld door:

Naam: 

Functie: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoon | mobiele telefoon: 

E-mailadres: 

Specifieke gegevens

Jaar van oprichting: 

Accountant(s): 

Bankrelatie(s): 

Algemene Informatie

  NV    BV    CV    VOF    Eenmanszaak 

  Anders, namelijk: 
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Jurysamenvatting  
[niet meer dan 250 woorden]

NB: de jurysamenvatting moet beschouwd worden als een management summary. 
Vergelijk het met een pitch van 1 minuut om de meest belangrijke kenmerken van de inschrijving 
overtuigend voor te stellen.

Jurysamenvatting
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Omschrijving van de organisatie
[niet meer dan 250 woorden]

Omschrijving van de motivatie om deel te nemen
[niet meer dan 250 woorden]

Achtergrondinformatie
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Omschrijving van de inzending 
[niet meer dan 500 woorden]

Achtergrondinformatie
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Jaarcijfers

Financiële gegevens
De geldelijke gegevens uit Jaarrekening en de huidig verwachte uitkomsten.
De Jaarrekening 2016 en het Jaarverslag 2016 dienen te worden meegezonden.
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 Omschrijving  Dimensie  2017  * 2016  ** 2015  **

 Winst | Verlies 

 Omzet (mutatie OHW inbegrepen)  € x 1000

 Bedrijfsresultaat (afschrijvingen inbegrepen)  € x 1000

 Incidentele baten / lasten  € x 1000

 Netto resultaat  € x 1000

 Cashflow  € x 1000

 Balans    31-12-2016  31-12-2015

 Vaste activa  € x 1000  Nvt

 Voorraden (indien aanwezig)  € x 1000  Nvt

 Kortlopende vorderingen  € x 1000  Nvt

 Liquide middelen en effecten  € x 1000  Nvt

 Totaal Activa  € x 1000  Nvt

 Eigen vermogen  € x 1000  Nvt

 Langlopende schulden en voorzieningen  € x 1000  Nvt

 Kortlopende schulden  € x 1000  Nvt

 Totaal Passiva  € x 1000  Nvt

 Aantal werknemers  in FTE   Nvt  Nvt

 
(stand op 1 oktober 2016)

 

  * prognose Boekjaar 2017   ** gegevens uit Jaarrekening



Informatie met betrekking tot de criteria4
A         Omschrijving van de duurzame impact van de inzending
Geef aan welke impact uw inschrijving heeft op het milieu, op mens, maatschappij en keten, 
wat de financiële impact van uw inschrijving is en welke mogelijkheden u ziet voor impact in de toekomst: 

§         Impact op milieu/omgeving 
Hier kunt u aangeven hoe de inschrijving (aantoonbaar) bijdraagt aan een verhoogde efficiëntie in het gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen en/of aan een verlaging van de milieubelasting gedurende de gehele productie 
en levenscyclus. In hoeverre is de inschrijving te kenmerken als circulair?
[niet meer dan 250 woorden] 

§         Impact op mens, maatschappij en keten
Bij impact op mens, maatschappij en keten kunt u denken aan de behoefte die de inschrijving vervult voor mens, 
maatschappij en keten en hoe de inschrijving bijdraagt aan de verduurzaming van de keten. U kunt ook aangeven 
welke interne en/of externe stakeholders hebben bijgedragen aan het realiseren van de inschrijving. 
Verder kunt u beschrijven in hoeverre en voor wie de inschrijving sociale verbeteringen (arbeidsomstandigheden, 
gezondheid, veiligheid en/of verhoging van de levensstandaard) oplevert.
[niet meer dan 250 woorden] 
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Informatie met betrekking tot de criteria4
A         Omschrijving van de duurzame invloed van de inzending
        [ Vervolg ]

§         Financiële impact
In hoeverre is de inschrijving economisch rendabel (d.w.z. tenminste kostendekkend)? 
U heeft hier ook de mogelijkheid om aan te geven wat de financiële impact is op andere stakeholders.
[niet meer dan 250 woorden] 

§         Mogelijkheid voor meer impact in de toekomst
Om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn voor meer impact in de toekomst kunt u denken aan 
het herhalingspotentieel van de inschrijving en/of de mate waarin de inschrijving kan worden opgeschaald. 
U kunt daarnaast aangeven hoe uw organisatie actief andere organisaties inspireert/uitdaagt/informeert 
met de inschrijving, bijvoorbeeld door deelname aan netwerkbijeenkomsten, conferenties, workshops, rond-
leidingen &z).
[niet meer dan 250 woorden] 
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Informatie met betrekking tot de criteria4
B         Wat maakt de inschrijving innovatief?
Hier kunt u aangeven in hoeverre de inschrijving innovatief is. is, d.w.z.: met de inschrijving wordt aantoonbaar 
milieuwinst en/of sociale/maatschappelijke winst bereikt ten opzichte van alternatieve producten, diensten 
en productieprocessen met behoud of uitbreiding van functionele eigenschappen. U kunt verder aangeven 
wat uw inschrijving uniek maakt.
[niet meer dan 500 woorden] 



  10

Informatie met betrekking tot de criteria4
C         Hoeveel commitment is er bij de organisatie voor de inschrijving 
        en voor duurzaamheid en innovatie in het algemeen? 
U kunt denken aan de verankering van duurzaamheid en innovatie in de missie, visie en strategie van de organisatie 
en hoe de voortgang op duurzaamheids- en sociale/maatschappelijke doelstellingen wordt gemonitord 
en inzichtelijk is. Daarnaast kunt u aangeven hoe innovatie binnen de organisatie wordt gestimuleerd. 
Wat zijn de toekomstplannen met de inschrijving? Bijvoorbeeld verder implementeren, verbeteren, verkopen?
[niet meer dan 500 woorden] 
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Opmerkingen5
Opmerkingen
Mogelijke opmerkingen, aanwijzingen, aanbevelingen of opperingen voor de wedstrijdorganisatie.
(deze worden door de Vakjury niet betrokken in de beoordeling van de inzending).



Secretariaat 

Wolga 5

2491 bk  ’s-Gravenhage

t  070- 206 01 71

e  info@kw1prijs.nl

w  www.kw1prijs.nl
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