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Wedstrijd textiel  
Reglement 

De gemeente Zandhoven en de cultuurraad organiseren een wedstrijd voor textiel. 

1. Deelnemen 

 Meedoen is gratis. 

 Je kunt het wedstrijdreglement en een inschrijvingsformulier ophalen bij de 
dienst Cultuur van de gemeente Zandhoven, of downloaden van de website 
www.zandhoven.be. 

 Iedereen die officieel in Zandhoven woont (16+), kan meedoen met deze 
wedstrijd voor textiel.  

 Elke deelnemer kan maximaal één werk van recente datum inzenden, maar dit 

kan bestaan uit meerdere delen.  

 Je levert het deelnameformulier tegen ontvangstbewijs in bij de dienst Cultuur 
ten laatste op maandag 15 juni 2020.  

 Het kunstwerk moet opgesteld worden in de vermelde kerk op woensdag 9 
september 2020 tussen 18.00 en 20.00 uur.  

2. Voorwaarden voor inzending 

Voor elke inzending geldt een volledige artistieke vrijheid. Alle soorten materiaal 
komen in aanmerking en er is geen beperking van formaat of drager. 

Aan deze voorwaarden moet wel voldaan worden: 

 De inzender verklaart dat hij de auteur is van het ingezonden werk.  

 Het kunstwerk moet een eigen ontwerp zijn. 

 Het kunstwerk mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, 
extremistische elementen vertonen. 

Het gemeentebestuur van Zandhoven behoudt zich het recht voor elk kunstwerk dat 
niet aan deze eisen beantwoordt, te weigeren. 

De kunstwerken kunnen tijdens de looptijd van de tentoonstelling in de kerken niet 

vroegtijdig worden weggehaald. 

3. Thema 

De wedstrijd voor textiel volgt het jaarthema ‘RELIGIEUZE ASECTEN’. Dit mag 
volledig volgens eigen inspiratie ingevuld worden. 

4. Beoordeling 

Om de beoordeling anoniem te kunnen laten verlopen, mag het kunstwerk niet 
genaamtekend zijn. Je levert het kunstwerk tegen ontvangstbewijs in de vermelde 

kerk op woensdag 9 september 2020 tussen 18.00 en 20.00 uur. Het werk krijgt een 
unieke code toegewezen die zowel op het deelnameformulier als op de onderkant 
van het kunstwerk aangebracht wordt. De juryleden krijgen ook een document met 

de titel, eventuele ondertitel en uitleg zoals opgegeven op het deelnameformulier. 

Een jury van 3 leden duidt de winnaar(s) aan. De cultuurfunctionaris fungeert als 
wedstrijdcommissaris. Zij maakt geen deel uit van de jury, maar leidt alles in goede 
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banen en zorgt ervoor dat de jury volstrekt anoniem kan oordelen. Leden van de 

jury komen zelf niet in aanmerking voor één van de prijzen. 

5. Winnaars 

 De jury kiest drie nominaties en duidt de winnaar aan. 

 De drie genomineerden worden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht en 
worden uitgenodigd op de avondnocturne die zal plaatsvinden op 11 

september 2020. Tijdens deze nocturne wordt de uiteindelijke winnaar 
bekendgemaakt. 

 De drie beste inzendingen van amateurkunstenaars krijgen Zandhovense 

geschenkencheques:  

– 1ste prijs: 200 euro  

– 2de prijs: 100 euro  
– 3de prijs: 50 euro  

 Professionele kunstenaars doen mee voor naam en faam en krijgen 

naambekendheid via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente 
Zandhoven. 

 Tijdens het evenement wordt door het publiek een publieksprijs toegekend. 

De amateurkunstenaar krijgt Zandhovense geschenkencheques ter waarde 
van 50 euro.  

 Elke deelnemer kan maar één prijs winnen. 

 Van de winnende kunstwerken wordt een foto gepubliceerd in het 
gemeentelijke infoblad. Een selectie uit alle inzendingen kan gepubliceerd 
worden op de verschillende communicatiekanalen van de gemeente 

Zandhoven. 

 Alle inzendingen worden tentoongesteld in de kerken tijdens de 
kunsttentoonstelling georganiseerd door de cultuurraad.  

6. Proclamatie en prijsuitreiking 

De proclamatie en de prijsuitreiking aan de nominaties vinden plaats tijdens de 

nocturne die georganiseerd wordt door de cultuurraad in de kerk van Massenhoven. 
Vanaf dat moment is de tentoonstelling toegankelijk voor het publiek op zaterdag 12 
september en zondag 13 september 2020 van 13.00 tot 17.00 uur in de kerken van 

Zandhoven. 

Deelnemers moeten hun kunstwerk op zondag 13 september 2020 tussen 17.00 en 
19.00 uur weer ophalen in de kerk waar het kunstwerk tentoongesteld wordt.  

Werken die uiterlijk drie maanden na het sluiten van de tentoonstelling niet zijn 
afgehaald, worden beschouwd als verlaten en worden eigendom van de gemeente 
Zandhoven. 

De deelnemers leggen zich neer bij de beslissing van de jury.  

7. Aansprakelijkheid van de deelnemer 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor o.a. 
beschadigingen, ontvreemding of verlies van de ingebrachte werken. De deelnemers 
kunnen zelf deze risico’s laten dekken door een verzekering. 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonlijke 
gegevens, worden de gegevens van de deelnemers opgenomen in een bestand. De 



 

Gemeentebestuur Zandhoven Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 3 

gemeente Zandhoven zal die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de 

wedstrijd voor textiel. 

8. Copyright 

Door deel te nemen, geeft de kunstenaar het gemeentebestuur van Zandhoven de 
toelating om een afbeelding van het ingezonden kunstwerk rechtenvrij te gebruiken 
in al zijn publicaties en op evenementen. 

9. Reglement 

Door deel te nemen aan de wedstrijd en het inschrijvingsformulier in te dienen, 

aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder 
voorbehoud, net als alle beslissingen die de organisatie zal nemen om het goede 

verloop van de wedstrijd te verzekeren. 

Bij een onbeslist dispuut zal het college van burgemeester en schepenen een 
definitieve beslissing nemen. 

10. Meer info 

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Cultuur van de gemeente 

Zandhoven. 
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Dienst Cultuur – Dienst Secretariaat 
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