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Gevraagd wordt in een voor de praktijk over te nemen
vorm te ontwerpen de inrichting der boekhouding van wegmtgaven. waarbij een scheiding kan worden gemaakt tusschen
uitgaven t.b.v. nieuw werk, herstellingswerk en onderhoudswerk ; alsmede tusschen uitgaven t.b.v. verschillende verhardingen en andere werken ; en tevens tusschen uitgaven aan
arbeidsloonen, materialen en materieel.
De eischen, waaraan de boekhouding moet voldoen, zijneenvoud en overzichtelijkheid, zoodat deze is in te voeren
door alle wegbeheerders en in staat stelt tot geregelde controle
evenzeer als tot gemakkelijke vaststelling van eenheidsprijzen
welke onderlinge vergelijkingen mogelijk maken tusschen
verschillende werken zoowel als tusschen onder verschillende
omstandigheden uitgevoerde, gelijke werken.
De oplossing dient vergezeld te gaan van modellen voor
de gedachte boekhouding en de daaraan ondergeschikte
werkstaten, waaruit zal moeten blijken, dat ze eenvoudig is
te voeren met een minimum administratieve kennis en werkzaamheid.
De uitgeloofde prijs bedraagt f 5 0 0 , - . waarvoor desverlangd
een gouden medaille, geslagen op het stempel der N.I.W.V.,
kan worden uitgereikt.
Oplossingen worden ingewacht vóór den len April 1929
bij den Voorzitter der N.I.W.V.. adres Technische Hooge^
school, Bandoeng.
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PRIJSVRAAGREGELS
der

NED. IND. WEGENVEREENIGING.

H O O F D S T U K I.
Algcmccne bepalingen.
Artikel 1.
De beantwoording van prijsvragen, uitgeschreven door de
Ned. Ind. Wegenvereeniging, staat voor iedereen open, met
uitzondering van de leden van den Wegenraad en van het
aan de Ned. Ind. Wegenvereeniging verbonden personeel.
Artikel 2.
Elke prijsvraag, met de voor beantwoording gestelde regelen, wordt in Indië (en indien door den Wegenraad wenschelijk geoordeeld, ook in Nederland) bekend gemaakt door
publicatie in eenige tijdschriften.
H O O F D S T U K II.
Inzendingen.
Artikel 3.
De antwoorden op een prijsvraag moeten vóór een bij de
uitschrijving vermelden datum, als aangeteekend stuk, zijn
ontvangen door den Voorzitter van de Ned. Ind. Wegenvereeniging.
Artikel 4.
De antwoorden mogen worden gesteld in het Nederlandsch,
Fransch, Duitsch of Engelsch met verplichte gebruikmaking
van het metrieke stelsel. Zij moeten worden ingeleverd in
duplo, getypografeerd.
Artikel 5.
De antwoorden worden ingeleverd onder een kenspreuk
en mogen niet worden onderteekend. Het antwoord moet
vergezeld gaan van een verzegelde enveloppe, aan den buitenkant voorzien van de betrokken kenspreuk, waarin zich
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de naam (namen) van de(n) schrijver(s) bevindt (bevinden).
Bij het antwoord dient een correspondentie-adres te worden
bekend gesteld.
Artikel 6.
In de antwoorden moet nauwkeurig en volledig zijn aangegeven, van welke gegevens van anderen bij de beantwoording der prijsvraag is gebruik gemaakt.
H O O F D S T U K III.
Bekroningen.
Artikel 7.
De beoordeeling der antwoorden geschiedt door den W e genraad, na onderzoek der antwoorden door een uit zijn
midden te benoemen commissie van minstens drie leden,
waaraan zoo noodig door den Wegenraad nog speciale
deskundigen kunnen worden toegevoegd.
Artikel 8.
Bij elke prijsvraag wordt de uitgeloofde prijs bekend gesteld.
Artikel 9.
Van elk bekroond antwoord op een prijsvraag gaan alle
eigendomsrechten over aan de Ned. Ind. Wegenvereeniging.
Artikel 10.
Indien twee — of meer — antwoorden, volgens oordeel van
den Wegenraad van ongeveer gelijke verdienste zijn, kunnen
beide — of meerdere — bekroond worden.
De waarde van den uitgeloofden prijs wordt dan verdeeld
over prijzen voor de onderscheiden bekroonde antwoorden.
Artikel 11.
Indien een antwoord niet voor bekroning in aanmerking
komt, doch niettemin van belangrijke verdienste blijk geeft,
kan daaraan een eervolle vermelding worden toegekend.
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Eervol vermelde antwoorden worden, zoo de schrijver(s)
daarin toestemt (toestemmen), door de Ned. Ind. Wegenvereeniging aangekocht voor een, in verhouding tot den
uitgeloofden prijs, billijk bedrag, waardoor de N.I.W.V. op
die antwoorden dezelfde rechten verkrijgt, als op bekroonde.
Bij wijze van uitzondering kan zulks ook geschieden met
andere antwoorden; hierover beslist de Wegenraad.
Artikel 12.
Alleen van de bekroonde antwoorden worden de verzegelde
enveloppen geopend en kennis genomen van de(n) naam
(namen) van de(n) schrijver(s).
Van de eervol vermelde antwoorden geschiedt zulks slechts
na toestemming van de inzenders.
Van de overige antwoorden worden de kenspreuk-enveloppen ongeopend vernietigd ; deze antwoorden worden aan
de inzenders geretourneerd.
H O O F D S T U K IV.
Beperkingen.
Artikel 13.
Antwoorden, welke wat betreft tijd of wijze van indiening,
afwijken van de in art. 3, 4 en 5 gestelde regelen, kunnen
zonder meer van beoordeeling buitengesloten worden.
Artikel 14.
Geschriften, handelende over een bij prijsvraag uitgeschreven onderwerp, welke reeds zijn gepubliceerd, worden niet
als beantwoording der prijsvraag aangenomen.
H O O F D S T U K V.
Slotbepalingen.
Artikel 15.
Inlichtingen omtrent de prijsvraag mogen alleen schriftelijk
worden gevraagd bij den Voorzitter der Ned. Ind. Wegenvereeniging en worden alleen schriftelijk gegeven.
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Artikel 16.
De uitslag der beoordeeling eener prijsvraag wordt op een
algemeene ledenvergadering der Ned. Ind, Wegenvereeniging
openbaar gemaakt
De schrijver(s) van een bekroond, dan wel de inzender
van een eervol vermeld antwoord, ontvangt (ontvangen) 200
spoedig mogelijk bericht van de beslissing. Eerstgenoemde(n)
kan (kunnen) over den hem (hun) toekomenden prijs daarna
tegen afgifte van ontvangbewijs beschikken.
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