
Pitchwedstrijd OneWorld Toekomstdenkers en TEDxYouth@Delft 
 

Algemeen 

- Het idee dat gepresenteerd wordt in de pitch heeft 1) een mondiale dimensie, 2) inspireert mensen, 3) heeft 

een significante positieve impact op mens of planeet en 4) heeft een link met Nederland.  

- De pitch is een filmpje van maximaal 2 minuten. Deze wordt geüpload op Vimeo en de link wordt gemaild 

naar toekomstdenkers@oneworld.nl. De uiterlijke inzenddatum is 20 november 2014. 

- Deelnemers zijn niet ouder dat 30 jaar en spreken Nederlands. 

- Iedereen mag meedoen met één idee.  

- Het is niet toegestaan reclame te maken voor een merk of politieke visie. Je presenteert een idee in je pitch.  

- De inzender mag nooit het idee van een ander pitchen. 

- De inzender geeft toestemming om het ingezonden idee of concept in het kader van (promotionele 

doeleinden in verband met) deze wedstrijd openbaar te maken. Daarvoor zal geen vergoeding hoeven geven. 

- We behouden ons het recht om inzendingen die onnodig kwetsend zijn, of in strijd met de wet, te 

verwijderen en uit te sluiten van deelname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra informatie over de wedstrijd en de prijzen: 

 

Wedstrijd  

- Tussen 21 en 23 november 2014 bekijkt OneWorld Toekomstdenkers de ingezonden pitches. De pitches die 

voldoen aan de voorwaarden worden maandag 24 november 2014 op de site geplaatst. Indien er een zeer 

groot aantal inzendingen is behoud OneWorld Toekomstdenkers zich het recht een voorselectie te maken. 

- Van 24 tot en met 30 november 2014 kan er gestemd worden op de pitches. Iedereen mag 1 stem uitbrengen. 

- De vier deelnemers met de meeste stemmen gaan door. Daarnaast reikt OneWorld Toekomstdenkers een 

Wildcard uit aan een pitch waarvan wij denken dat die echt door moet ook al heeft hij of zij niet genoeg 

stemmen . Deze vijf kandidaten worden op 1 december bekend gemaakt. 

- In de eerste week van december presenteren de vijf geselecteerde kandidaten hun pitch aan de 

TEDxYouth@Delft jury. De winnaar(s) worden geselecteerd door deze jury. Zij mogen hun pitch onder 

begeleiding van een coach verder uitwerken tot een TEDx Talk en deze presenteren op TEDxYouth@Delft op 

27 januari 2015. 

- OneWorld en TEDxYouth@Delft behouden het recht om geen selectie te maken als er geen pitches 

ingezonden worden die passend zijn voor het TEDxYouth event.  

 

Prijs 

- Zichtbaarheid van je idee op OneWorld Toekomstdenkers. 

- Een coaching traject waarin je onder begeleiding van een professionele coach je idee verder uitwerkt tot een 

TEDx Talk 

- Een TEDx Talk op TEDxYouth@Delft op 27 januari 2015 

- Van de Talk op TEDxYouth@Delft worden opnames gemaakt, het filmpje van je Talk verschijnt uiteindelijk 

op de site van TEDxYouth@Delft en de site van OneWorld Toekomstdenkers.  

- Tijdens het TEDxYouth@Delft event zullen ook mensen van TEDx Delft aanwezig zijn. Er bestaat een kans 

dat deelnemers door hen benaderd worden om ook deel te nemen aan TEDx Delft. 


