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Huishoudelijk reglement  
“Prijs Marianne De Leenheer” 

 
 
Gewijzigd op 14 oktober 2010. Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.1. 
 
 
1. Oorsprong en bestemming 
 
Om de nagedachtenis aan zijn op jeugdige leeftijd overleden dochter Marianne levendig te 
houden, stelt ererector Andreas De Leenheer jaarlijks, en dit gedurende tien jaar, een bedrag van 
€ 2.500 ter beschikking van de Universiteit Gent om de ‘Prijs Marianne De Leenheer’ uit te reiken 
conform de in artikel 4 bepaalde modaliteiten. 
 
 
2. Wetenschappelijk beheer 
 
2.1 Het wetenschappelijk beheerscomité bestaat uit de volgende leden: de rector UGent ex 
officio, de decaan van de faculteit Wetenschappen UGent ex officio, ererector Andreas De 
Leenheer en de leden professoren Fred Brackx en Richard Delanghe. De rector is de voorzitter 
van het wetenschappelijk beheerscomité. 
 
Wanneer de ererector of één van de leden professoren het wetenschappelijk beheerscomité 
verlaat of ontvalt, wordt in de schoot van het beheerscomité door coöptatie in vervanging 
voorzien. 
 
2.2 Het wetenschappelijk beheerscomité vergadert eenmaal per jaar. 
 
Het dagelijks beheer is in handen van de decaan van de faculteit Wetenschappen.  
 
2.3 De opdracht van het wetenschappelijk beheerscomité bestaat in het beoordelen van de 
ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen en het toekennen van de ‘Prijs Marianne De 
Leenheer’.  
 
Het komt het wetenschappelijk beheerscomité ook toe de besteding van de gelden of de 
modaliteiten van toekenning van de ‘Prijs Marianne De Leenheer’ te allen tijde te wijzigen. 
 
2.4. De beslissingen van het wetenschappelijk beheerscomité worden genomen bij gewone 
meerderheid.  
 
 
3. Financieel beheer  
 
De voor de ‘Prijs Marianne De Leenheer’ ter beschikking gestelde middelen, de huidige en 
toekomstige, van welke oorsprong ook, worden beheerd door de directie Financiën van de 
Universiteit Gent. 
 
 
4. Modaliteiten van toekenning 
 
4.1 Om de wiskunde-creativiteit aan te moedigen en te belonen, kan elk jaar, en met ingang van 
2008, de ‘Prijs Marianne De Leenheer’ van € 1.250 worden toegekend aan elke student van de 
Universiteit Gent die op 1 mei van het lopende jaar aan de volgende voorwaarden voldoet: 
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(i) regelmatig ingeschreven zijn als student aan de UGent; 
(ii) de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt; 
(iii) een wiskundeprobleem 

• uit SIAM: Problems and Solutions [http://www.siam.org/journals/problems.php]  
• uit de sterproblemen verschenen in Nieuw Archief voor Wiskunde 

[http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/homeitems.php?onderwerp=6] 
hebben opgelost. 

 
Een student kan tijdens zijn of haar studieloopbaan aan de Universiteit Gent de ‘Prijs Marianne 
De Leenheer’ slechts eenmaal worden toegekend. 
 
4.2 Kandidaten die menen in aanmerking te komen, dienen hun dossier in, telkens vóór 1 mei, bij 
professor Fred Brackx, vakgroep Wiskundige analyse. Dit dossier omvat, benevens de 
noodzakelijke personalia, de probleemstelling en de oplossing van de kandidaat zoals die in het 
vermelde tijdschrift is verschenen of zal verschijnen [referentie of aanvaardingsbewijs van 
publicatie toevoegen]. Professor Fred Brackx wordt belast met de bekendmaking en praktische 
organisatie voor de indiening van de kandidaturen. 
 
4.3 De ‘Prijs Marianne De Leenheer’ wordt officieel uitgereikt op de Plechtige Promotiezitting van 
de faculteit Wetenschappen.  
 
 


