Statuten Winklermedaille

Van de instelling en haar doel
1. Ter nagedachtenis aan Dr. Cornelis Winkler, geboren te Vianen op 25 februari 1855,
gestorven te Hoog-Soeren op 8 mei 1941, hoogleraar in de Psychiatrie en Neurologie,
grootmeester op het gebied der Neurologie en der Hersenanatomie in Nederland, is
ingesteld een gouden gedenkpenning, genaamd de Winklermedaille.
2. Deze gedenkpenning zal worden uitgekeerd eens in de vijf jaren aan de Nederlander, die in
de aan het jaar der uitkering voorafgaande vijf jaren, naar het oordeel van een hiertoe te
benoemen commissie, de meest verdienstelijke bijdragen heeft geleverd op het gebied van
de neurologische wetenschap.
3. Verdiensten op het gebied der normale anatomie, der physiologie of der biologie zullen
daarbij alleen dan in aanmerking komen, indien zij in nauw verband staan met de
neurologische kliniek.
Van de commissie ter beoordeling
1. De beoordeling van de werken van degenen, die voor deze onderscheiding in aanmerking
komen, zal overgelaten worden aan een commissie, die bij iedere termijn benoemd zal
worden door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, op voorstel van haar bestuur.
2. De benoeming van deze commissie zal geschieden minstens één jaar voor de uitkering van
de medaille.
3. Deze commissie zal moeten bestaan uit vijf deskundigen. De vergadering van de vereniging
zal bovendien één reservelid voor de commissie benoemen, voor het geval dat één der
genoemde leden om de één of andere reden niet aan de werkzaamheden van de commissie
zou kunnen deelnemen.
4. De commissie wijst uit haar midden voorzitter en secretaris aan.
5. Van de benoeming van deze commissie zal kennis gegeven worden aan de leden van de
vereniging en aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Van de beoordeling
1. Voor de beoordeling voor de toekenning van deze medaille zullen reeds verschenen werken
(inclusief proefschriften en tijdschriftartikelen) in aanmerking komen. Deze werken moeten
een half jaar voor de uitkering bij één van de leden van de commissie zijn ingediend. De
commissieleden hebben tot taak om de werken van de verschillende auteurs, die naar hun
mening wellicht voor een bekroning in aanmerking zouden kunnen komen, op te vragen en
in te dienen.
2. Publicaties, die in het halve jaar vóór de uitkering nog in druk verschijnen of op papier
gesteld zijn, zullen nagestuurd worden en zullen in aanmerking genomen worden, mits zij
voor 1 juni van het jaar, waarin de uitkering zal plaats vinden, de secretaris van de
commissie hebben bereikt.
3. In een van de laatste afleveringen van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, die voor
1 juni van het jaar vóór de uitkering de in artikel 2 bedoelde halfjaarlijkse termijn
verschijnen, zal een desbetreffende oproep geplaatst worden, met het verzoek deze oproep
ook over te nemen in andere geneeskundige tijdschriften in ons land.
4. De commissie neemt haar besluit met eenvoudige meerderheid van stemmen.
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5.

Bij staking van stemmen over twee personen, of wanneer de commissie dat om andere
redenen wenselijk acht, kunnen twee zilveren medailles worden uitgekeerd.
6. Bij staking van stemmen over meer dan twee personen wordt geen medaille uitgekeerd.
7. Indien de commissie van oordeel is, dat niemand voor deze medaille in aanmerking kan
komen, geeft zij daarvan kennis in een beredeneerd rapport aan het bestuur der vereniging.
Dit rapport wordt niet gepubliceerd.
8. De commissie geeft zo spoedig mogelijk kennis van haar beslissing aan het bestuur der
vereniging met opgaaf van redenen en met het verzoek de uitkering met opgaaf van redenen
en met het verzoek de uitkering van de medaille op zich te nemen.
9. Het beredeneerd rapport van de commissie betreffende het bekroonde werk wordt door het
bestuur ter kennis gebracht aan de leden van de vereniging. De namen van de inzenders, die
niet voor deze onderscheiding in aanmerking zijn gekomen, blijven strikt geheim.
10. Auteurs, wier werk reeds eenmaal met deze medaille zijn bekroond is, komen voor een
tweede bekroning niet in aanmerking.
Van de uitkering
1. De uitkering geschiedt in ieder jaar, waarvan het jaartal eindigt op 5 of 0, op de laatste
wetenschappelijke vergadering van dat jaar.
2. De uitkering zal plaats vinden bij monde van de voorzitter van de vereniging, en indien deze
daartoe verhinderd is, bij monde van de waarnemend voorzitter.
3. Bij de uitkering zal aanwezig zijn de commissie van beoordeling, welke daartoe aangezocht
door de voorzitter van de vereniging, bij monde van haar voorzitter voorlezing zal doen van
de gronden, welke de commissie tot haar oordeel brachten. Wanneer de commissie besloten
heeft tot uitkering van twee medailles, moeten de gronden van deze beslissing vermeld
worden.
Van de kosten en de samenstelling der medaille en het bewaren der matrix
1. De kosten van de medaille zullen bestreden worden uit het door de vereniging daartoe
bestemde Winklerfonds.
2. Indien het niet mogelijk is een gouden penning te doen vervaardigen, zal er een penning
gemaakt worden van enig ander metaal.
3. De matrix van de medaille zal berusten bij de vervaardiger van de medaille.
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