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HIP AWARD
Verkiezing van de Hippische Toeleverancier van het jaar 2020
De verkiezing van de Hippische Toeleverancier (of service verlener) van het Jaar is een initiatief van
Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten) in samenwerking met Horse Event. De verkiezing
moet bijdragen aan de bevordering van goed ondernemerschap in de paardensector. De
prijsuitreiking van de HIP AWARD voor de beste Hippische toeleverancier of serviceverlener vindt
plaats tijdens Horse Event in Expo Haarlemmermeer.
Wie kan er meedoen?
Elke Hippische serviceverlener of toeleverancier die een uitstekende ondernemersprestatie heeft
geleverd en die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan meedingen naar de ‘HIP AWARD’.
Deelnemers aan de verkiezing dienen te voldoen aan onderstaande voorwaarden. De deelnemer:
- Bestaat minimaal 5 jaar;
- Heeft een hoofdvestiging in Nederland;
- Is bereid bedrijfsinformatie te verstrekken;
- Wordt uiterlijk 1 mei 2020 kandidaat gesteld of stelt zichzelf kandidaat.
.
De winnaar van de titel ‘Hippische Toeleverancier van het Jaar’ komt gedurende de drie
opeenvolgende jaren niet in aanmerking voor deelname aan de verkiezing.
De winnaar van de afgelopen jaar:
2019 Equilin, Oldenzaal
2018 Anemone Horse Trucks, Scherpenzeel
De jury
De aanwijzing van de uiteindelijke winnaar, is de verantwoordelijkheid van de jury, die wordt
aangesteld door het bestuur van de Stichting HIP. Bij gelijk aantal stemmen geeft de stem van de
voorzitter de doorslag. De jury bestaat uit de volgende personen:
• Ton Corbeau, hoofdredacteur blad De Hippische Ondernemer - voorzitter jury
• Andries van Daalen, voorzitter KWPN
• Peter van der Veeken, manager accountancy ABAB Accountants en Adviseurs
• Cees Roozemond, voorzitter KNHS
• Monique van Hal, marketing manager Cavalor

De criteria
De jury
1.
2.
3.
4.

beoordeelt het ondernemerschap aan de hand van de navolgende criteria:
Onderscheidend vermogen, creativiteit en innovatief karakter van de onderneming;
Aandacht voor kwaliteitsverbetering;
Klantgerichtheid van de onderneming;
Het behaalde financiële rendement;

Uit de aanmeldingen wordt door de jury de winnaar gekozen. De winnaar wordt bekend gemaakt
tijdens Horse Event in het auditorium van Expo Haarlemmermeer.
Stichting HIP
De Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) is een samenwerkingsverband tussen het
Hippische bedrijfsleven, het onderwijs en de sport. De Stichting is op 16 maart 2004 opgericht als
een Stichting met een ideëel uitgangspunt. Het beoogt een kwalitatieve verbetering van de
paardensector en bevordering van het hippisch ondernemerschap. De Stichting wil betrokken
partijen bij elkaar brengen vanuit een onafhankelijk platform. Bestuur:
voorzitter:
Drs. Bert Mertens (bedrijfsleven)
bestuursleden:
Drs. Marlies Reibestein (Hippische organisatie)
Monique van Hal (bedrijfsleven)
Prof. dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (universitair onderwijs)
Jan Cees Vogelaar (bedrijfsleven/Hippische organisatie)
Ir. Bastiaan Pellikaan (onderwijs)
Arno Julsing (hippische organisatie)
Drs. Joep Bartels (bedrijfsleven)
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