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Amsterdam, 31 december 2014
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Juryverklaring CICERO | JAARPRIJS 2014
Het bestuur van Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam verklaart hierbij
dat de 1e CICERO | JAARPRIJS 2014 wordt toegekend aan…

LARA MINNAARD
oprichter van WAGENINGEN DEBATING
Lara heeft in het eerste jaar van het bestaan van de mede door haar opgerichte debatclub Wageningen Debating
aangetoond, nadrukkelijk en onbevooroordeeld de positieve verbinding te willen zoeken, niet alleen met andere
organisaties, maar ook met andere generaties zowel in het bestaande als in het zich nieuw ontwikkelende
debatlandschap van Nederland.
Ze realiseerde zich als een ware en voorbeeldige Young Professional, dat inspiratie met én vanuit andere
doelgroepen dé sleutel is tot een waardevaste maatschappelijke en sociale verbinding, waardoor niet alleen
kennis, op allerlei vlakken effectief kan worden gedeeld maar ook verschillende netwerken – ogenschijnlijk divers
van karakter - inspirerend en constructief aan elkaar kunnen worden gekoppeld.
Lara heeft bovendien laten zien dat het actief beoefenen van de edele debatsport en het promoten daarvan,
prachtige kansen biedt in het leven daarbuiten. Ze toonde aan dat het bedrijven van de debatsport in trainings- of
wedstrijdverband, een motiverende en leerzame relatie heeft met de praktijk van alledag. De debatsport maakt zij
toegankelijk voor iedereen. Daardoor draagt zij effectief bij aan de verdere professionalisering van de sport, die
wij allemaal graag beoefenen.
In haar communicatie opereert Lara professioneel en zoekt ze de uitdaging om partijen bij elkaar te brengen door
de overeenkomsten te zoeken zonder de verschillen onbenoemd te laten.
Dat verdient niet alleen een groot compliment. Het bestuur én de leden van Dé Nederlandse Debatclub in
Amsterdam menen dan ook dat deze 1e CICERO | JAARPRIJS 2014 met volle overtuiging aan deze inspirerende
ambassadeur van de debatsport in Nederland kan worden overhandigd.
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar LARA MINNAARD!
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