
Reglement Frans Olbrechtsprijs 
 
 
1. Elke persoon kan individueel of samen met andere personen bij het Genootschap een 

aanvraag indienen met het oog op het verkrijgen van een formele opdracht, om binnen een 
redelijke termijn een substantiële en wetenschappelijk verantwoorde volkskundige studie 
tot stand te brengen.  

 
2. Een voorstel van uitwerking wordt bij de voorzitter of de secretaris ingediend voor 

1 december. Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur eind januari of begin 
februari wordt beslist over het al of niet toekennen van een opdracht. 

 
3. De aanvragen dienen de volgende elementen te bevatten: 

1) identificatie van de aanvrager, met kort curriculum vitae, eventueel vergezeld van 
bibliografie 

2) (werk)titel 
3) omschrijving van het project: minimum 1 bladzijde 
4) het beoogde resultaat 
5) de relevantie en het wetenschappelijk belang van het project, eventueel het innoverend 

karakter ervan 
6) de plaats van het voorgestelde onderzoek binnen het geheel van de studie van de 

volkscultuur 
7) werkprogramma: de opeenvolgende fasen die worden voorzien in het onderzoek 
8) de informatiebronnen 
9) de vorm die aan de output zal gegeven worden. 

 
4. Een opdracht die na tien jaar tot geen eindresultaat heeft geleid, vervalt. 
 
5. Nadat een opdracht is toegekend, wijst de Raad van Bestuur twee deskundigen aan die 

tijdens de voorbereiding van de studie de kandidaat op zijn of haar vraag van advies 
dienen. 

 
6. De opdrachthouder dient het manuscript in drie exemplaren in bij de secretaris. De 

deskundigen beoordelen de wetenschappelijke waarde van het werk en brengen daarover 
schriftelijk verslag uit bij de Raad van Bestuur, samen met een advies over het al of niet 
bekronen met de Frans Olbrechtsprijs. De secretaris bewaart de verslagen. Een exemplaar 
van het werk wordt gedeponeerd in het archief van het Genootschap. Het werk is 
raadpleegbaar mits toestemming van de auteur; na tien jaar vervalt deze voorwaarde. 
De definitieve beslissing over het ingediende werk komt toe aan de Raad van Bestuur. 
Tegen de beslissing van de Raad is geen verhaal mogelijk. 
De prijs bedraagt 2.000 euro. 

 
7. De ingezonden manuscripten worden eigendom van het Genootschap en van de deskundi-

gen. 
 
8. De inzender kan op verzoek een samenvatting van de verslagen van de deskundigen ver-

krijgen. 
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