
Wedstrijdreglement Poëziewedstrijd  

“Vriendschap” 

 
Wat? 
 
1. De openbare bibliotheek van Heusden-Zolder (verder vermeld als de organisator) organiseert 
een poëziewedstrijd naar aanleiding van Poëzieweek 2023. De wedstrijd loopt van 14 november 
2022 tot en met 26 december 2022 

 
Soort gedicht 
 
2. Het gedicht heeft als thema “Vriendschap”. Het gedicht moet in het Nederlands geschreven of 
gesproken zijn. 
 

Deelname 
 
3. Elke inwoner van Heusden-Zolder die op 1 januari 2022 8 jaar is of ouder, kan aan de wedstrijd 
deelnemen. Juryleden mogen niet deelnemen. 
 

4. Elke deelnemer mag maximum 1 gedicht insturen dat niet eerder bekroond en/of gepubliceerd 
is, noch op het internet, noch in gedrukte vorm. Het oorspronkelijke gedicht mag geen deel 

uitmaken van een andere poëziewedstrijd. 
 
5. De wedstrijd loopt van 14 november 2022 tot en met 26 december 2022. 26 december 2022 is 
de uiterlijke inzenddatum. De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te 
laat ontvangen van de gedichten. 
 
6. De deelnemer stuurt de inzending via mail naar: 

 
poeziewedstrijd@heusden-zolder.be 
 
OF 
 
geeft al de documenten in een gesloten envelop af aan de balie van de bibliotheek: Sint-

Willibrordusplein 8, 3550 Heusden-Zolder 
 

Een volledige inzending bestaat uit: 
- 1 gedicht, liefst in Word. Geen vermelding van de naam. De jury krijgt de gedichten anoniem 
voorgelegd. 
- Een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Dit is terug te vinden op heusden-
zolder.bibliotheek.be. Daarop vult de deelnemer voornaam, naam, adres, gsm- of telefoonnummer, 

e-mailadres, geboortedatum en titel van het gedicht in. 
 
Verloop van de wedstrijd 
 
7. De jury bestaande uit Saskia Schepers, Lieselotte Bijnens, Liesbeth Jamar en Amina Belôrf kiest 
1 winnaar uit elke leeftijdscategorie (8+, 12+ en 18+). 
 

8. De organisator verwittigt persoonlijk de winnaars tussen 26 december 2022 en 26 januari 2023 
en nodigt alle deelnemers uit op de poëzieavond van 26 januari. 
 
9. De uitspraak van de jury is bindend. Over de uitspraak van de jury en het juryverslag is geen 
discussie of correspondentie per brief of e-mail mogelijk. Tegen de beoordeling van de jury kan 
niet in beroep gegaan worden. 

 
Prijzen 
 
10. De winnaars van elke leeftijdscategorie zullen bekendgemaakt worden en hun prijs in 
ontvangst nemen op donderdag 26 januari 2023 tijdens de poëzieavond naar aanleiding van de 
start van de poëzieweek. Alle deelnemers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.  
 

Algemeen 
 

mailto:poeziewedstrijd@heusden-zolder.be


11. De auteurs van de inzendingen behouden het auteursrecht over hun gedichten, maar geven de 

organisator de toestemming om hun gedichten tentoon te stellen, te laten voordragen en te 

publiceren onder welke vorm ook zonder dat zij daarvoor een vergoeding kunnen eisen. 
 
12. De organisator sluit volgende deelnemers uit: deelnemers die plagiaat plegen, onder meerdere 
namen inschrijven of zich op een andere manier aan fraude schuldig maken. 
 
13. De organisator gaat er van uit dat ouder/voogd (van een minderjarige deelnemer) op de 

hoogte is van het wedstrijdreglement, toestemming geeft tot deelname en er op toeziet dat alle 
auteursrechtelijke verwachtingen worden nageleefd. 
 
14. Wie deelneemt aan de wedstrijd, verklaart zich automatisch akkoord met dit 
wedstrijdreglement. 
 

Contact 
 
Bibliotheek Heusden-Zolder 
Sint-Willibrordusplein 8 
3550 Heusden-Zolder 

Telefoonnr. 011 80 80 90 
Website heusden-zolder.bibliotheek.be 

Mailadres lieselotte.bijnens@heusden-zolder.be 


