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Met de

jaarlijkse toekenning van de

NKS Boymansprijs en de NKS Aanmoedigingsprijs wil het
wetenschappers en studenten van universiteiten
en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie
op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie.

NKS Boymansfonds

- NKS -

Boymansprijs
2014
DR. M. SLINGERLAND

- NKS -

Aanmoediging
2014
DHR. R. NOTTE

De NKS Boymansprijs gaat naar:

dr. M. (Menno) Slingerland voor zijn dissertatie
‘Physical education’s contribution to levels of
physical activity in children and adolescents’.

De De NKS Aanmoedigingsprijs gaat naar:

De heer R. (Raoul) Notté voor haar masterthesis
‘Sport is goed, sporten is gezond. Een sporter is
aantrekkelijker. Ik sport niet’.
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De inschrijving
voor 2015
is gestart!

NKS Boymansfonds

Stichting Studie- en Publicatiefonds van de NKS
Ook in 2015 kunt u een dissertatie
of scriptie insturen waarmee u
meedingt naar een van beide
prijzen. Aan die deelname worden
de volgende eisen gesteld:
• de dissertatie/scriptie is gewijd
aan een thema dat relevant is voor
de sport, lichamelijke opvoeding,
recreatie en vrije tijd en/of de
maatschappelijke achtergronden
hiervan;
• de dissertatie/scriptie is oorspronkelijk en nog niet bekroond met een
andere prijs;
• de dissertatie/scriptie is voorzien
van een Nederlandstalige
samenvatting waarin verwerkt zijn:
de vraagstelling, de methode, de
resultaten en de conclusies;

• d e ingezonden dissertatie/scriptie
wordt beoordeeld, niet de eventueel
toegevoegde bijlagen tenzij deze
een integraal onderdeel van de
studie zijn;
• d e dissertatie/scriptie moet voorzien zijn van een verklaring dat de
tekst niet ouder is dan drie jaar;
• d e inzender zorgt ervoor dat de
juiste gegevens over de auteur
worden meegestuurd: naam, voorletters, voornaam, geboorteplaats
en -datum, curriculum vitae, adres,
telefoonnummer en e-mailadres;
• d e dissertatie/scriptie is vergezeld
van een afschrift van behaalde
diploma’s.
Personen die willen meedingen naar
een van de genoemde prijzen kunnen

hun dissertatie of scriptie (in viervoud)
aangetekend inzenden tot 1 maart 2015
naar:
Bestuur NKS Boymansfonds,
Kooikersweg 2,
5223 KA ‘s-Hertogenbosch
Meer informatie?
Neem contact op met Tessa Romeijn,
bureau van de NKS in ’s-Hertogenbosch.
telefoon: 073-6131376
e-mail: tromeijn@nks.nl
De NKS Boymansprijs is gekoppeld aan een
dissertatie en bestaat uit een geldbedrag
van € 1.250,-, een oorkonde en een bronzen
plaquette. De NKS Aanmoedigingsprijs is
bestemd voor een afstudeerscriptie en bestaat
uit een geldbedrag van € 450,-, een oorkonde
en een bronzen plaquette.

