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POËZIEWEDSTRIJD n.a.v. de Poëzieweek 2019 

Werkgroep “Poëzie in Lokeren” 

 

Wedstrijdreglement 

Artikel 1 

De Werkgroep poëzie, opgericht in de schoot van de Cultuurraad van Lokeren, zoekt via deze 

wedstrijd naar een stadsgedicht met als thema “Lokeren mijn lief”. 

Het gedicht moet een persoonlijke beleving, een gedachte, een ervaring, een emotie bevatten die 

direct verbonden is met de stad zoals je ze kent (kende) of met een of ander opvallend facet ervan. 

Het is in het Nederlands geschreven, getypt en niet langer dan 20 lijnen, met een maximum van 250 

woorden. 

Artikel 2 

Iedereen die in Lokeren geboren is, er woont of er in het schooljaar 2018 – 2019 naar school gaat 

mag deelnemen, met uitzondering van de juryleden, de leden van het stadsbestuur, de culturele 

diensten en hun gezinsleden.  

Wie deelneemt mag slechts één gedicht insturen en bevestigt dat het volstrekt eigen werk is. Onder 

meer dan een naam insturen, heeft de uitsluiting voor gevolg. 

Artikel 3 

Het gedicht mag via geen enkel middel publiek gemaakt zijn, noch ingestuurd zijn voor een andere 

wedstrijd.  

De deelnemer behoudt het auteursrecht maar geeft aan de Werkgroep de toestemming om het, 

zonder financiële vergoeding, voor haar culturele doelstellingen te gebruiken en te publiceren. 

Artikel 4 

Over de beslissingen van de jury en de uitslag wordt niet gediscussieerd, noch gecorrespondeerd. 

Door deel te nemen verklaart iedereen zich akkoord met het wedstrijd-reglement. 

De jury bestaat uit Peter Vervaet, Paule Lerno, Lieve Vercauteren en Herman Fierens (voorzitter). Bij 

gebrek aan een geschikte tekst kan zij beslissen de prijs niet toe te kennen. 

Het oordeel van de jury wordt bekend gemaakt op Gedichtendag 2019 (31 januari) tijdens de 

poëzievoorstelling Dichter in de Bibliotheek. De winnende auteur wordt persoonlijk op de hoogte 

gebracht. Alle deelnemers aan deze poëziewedstrijd worden schriftelijk uitgenodigd voor het 

gebeuren. 

  



Cultuurraad Lokeren, Werkgroep poëzie – Contact: wedstrijdpoezielokeren@gmail.com 
 

 

 

 

Artikel 5 

Het gedicht dient ons uiterlijk op 31 oktober 2018 te bereiken.  

Het wordt ofwel per post verzonden naar Poëziewedstrijd ‘Lokeren mijn lief’, p/a Bibliotheek, 

Kerkplein 3, 9160 Lokeren. 

In dit geval moet de inzending bestaan uit: 

    1. Een schutblad, waarop de auteur vermeldt: zijn / haar volledige naam, schuilnaam, 

geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Dit blad wordt niet aan de juryleden bezorgd. 

    2. Een blad met het gedicht, waarop de schuilnaam vermeldt wordt.  

Ofwel wordt het via e-mail verzonden naar wedstrijdpoezielokeren@gmail.com  

In dat geval worden in het bericht vermeld: zijn / haar volledige naam, schuilnaam, geboortedatum, 

adres en telefoonnummer. Dit bericht is niet bestemd voor de jury. 

     De bijlage bij dat bericht bevat het gedicht en de schuilnaam. 

Artikel 6 

Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. 

Het winnend gedicht wordt voorgesteld op Gedichtendag, 31 januari 2019, tijdens de geplande 

poëzieavond.  

Het zal ook gepubliceerd worden in de programmabrochure, uitgegeven n.a.v. de activiteiten van 

zondag 3 februari. De auteur kan het bovendien voordragen bij de opening van de Fonnefeesten, 

tijdens de week van de Lokerse Feesten (3 – 12 aug. 2019). In de aanloop naar Valentijn zal het 

afgedrukt worden op onderleggers, gebruikt in geïnteresseerde horecazaken. 

 

Verdere inlichtingen via het hierboven vermelde e-mailadres. 

 

De Werkgroep “Poëzie in Lokeren” wenst je van harte succes! 
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