
 
 
Uitnodiging  
 
Uitreiking Pier de Boer-prijs 2015 

 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op donderdag 12 november 2015 reikt Stichting SPZ voor de vierde keer de Pier de Boer-prijs uit. De 
prijs gaat naar het meest innovatieve project voor mensen met een verstandelijke beperking dat 
betrekking heeft op het thema verbetering van participatie en medezeggenschap van mensen met 
een verstandelijke beperking op gemeentelijk niveau.  
Graag nodigen wij u uit om de feestelijke uitreiking van de Pier de Boer-prijs 2015 bij te wonen.  
 
De uitreiking vindt plaats van 15:00 tot 18.00 uur in ’t Lichtpunt, Maanlaan 4 in Huis ter Heide. 
Tijdens de bijeenkomst presenteert allereerst de winnaar van de Pier de Boer-prijs 2013 Stichting 
Steffie met het project ABC Date, hoe zij met het gewonnen bedrag de dating site voor mensen met 
een verstandelijke beperking verder heeft gebracht.  
Daarna wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van de Pier de Boer-prijs 2015: welk project 
ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking het beste om deel te nemen en hun eigen 
belangen te behartigen op zowel stedelijk niveau als in eigen wijk en buurt. De winnaar ontvangt een 
geldbedrag van €50.000,- en een beeld.  
Tevens wordt het thema van de Pier de Boer-prijs 2017 bekend gemaakt.  
Aansluitend is er een feestelijke borrel, die u de gelegenheid biedt de prijswinnaar te feliciteren en 
uitgebreider kennis te nemen van de gepresenteerde projecten. 
 
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aanwezig kunt zijn bij deze prijsuitreiking. Graag ontvangen 
we een bevestiging van uw komst door uw contactgegevens in te vullen in het aanmeldformulier bij 
voorkeur vóór maandag 2 november 2015. Anderhalve week voor aanvang van de prijsuitreiking 
ontvangt u een digitale deelnamebevestiging met routebeschrijving. 
 
Graag verwelkom ik u met het bestuur van Stichting SPZ op de uitreiking van de Pier de Boer-prijs op 
12 november.  

 
 
 
Joost Hoffscholte 
Voorzitter Stichting SPZ 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1u04QZ308RnhOmrGpfV3nV7SfLuZkBJS5pRDHQCyoU1E/viewform

