
 

 

                                                                  

Reglement - Poëziewedstrijd 2022 - 2023 

In het kader van Poëzieweek 2023 & het 
WOORDSTORM festival 2023 

                                                           

Art. 1: Instelling 
Bibliotheek De Factorij van de gemeente Zaventem organiseert een poëziewedstrijd 
waarbij het thema ‘VRIENDSCHAP’ is. 

Art. 2: Organisatie 
De jury bestaat uit Jozefien Muylle (CC De Factorij), Sofie Dotremont (Bib De 
Factorij)  en Rita Van Asch. 

De gedichten worden beoordeeld op vorm en inhoud.  

Enkel het pseudoniem mag zichtbaar zijn op het gedicht. Zodoende blijft de jury 
onpartijdig. 

De jury duidt de laureaten en winnaar aan.  

Art. 3: Aard van het werk 
Elk Nederlandstalig gedicht getypt op een A4-formaat dat niet langer is dan een 
halve bladzijde komt in aanmerking.  

Op je gedicht staat je pseudoniem vermeld.  

Indienen van het gedicht gebeurt digitaal (WORD-document) via het mailadres 
bibliotheek@zaventem.be 

Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail. 
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Art. 4: Deelnemingsvoorwaarden 

a.  Iedereen - met uitzondering van juryleden, leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen en personeelsleden van Bibliotheek De 
Factorij en hun inwonende gezinsleden - kan aan deze wedstrijd 
deelnemen. 

b.   Elke deelnemer mag één gedicht indienen. 

c.  Ingezonden gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het 
internet, noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, 
geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. 

d.  Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich 
akkoord met het wedstrijdreglement. 

e.    Deelname is gratis. Om deel te nemen klik je hier om het online 
deelnemingsformulier in te vullen op de website van de bib 

 In te vullen zijn: 

 Naam - pseudoniem (niet vergeten) - geboortedatum - adres - 

 telefoonnummer  en  e-mailadres 

f. Gedichten dienen uiterlijk op woensdag 28 december 2022 te worden 
ingediend via het mailadres: bibliotheek@zaventem.be in de vorm van 
een WORD-document met vermelding van je pseudoniem. 

 

Art. 5: Prijzen 
a) De winnaar en laureaten krijgen een mooie culturele prijs. 

Het winnende gedicht en de gedichten van de laureaten kunnen worden 
tentoongesteld in en eventueel rondom De Factorij en gepubliceerd op onze 
website. 

Mogelijk worden één of meerdere gedichten ook voorgedragen in CC De 
Factorij op zaterdag 28 januari 2023 tijdens ‘WOORDSTORM’, een artistiek 
feest met zowel gerenommeerde literaire waarden als onbekend doch 
veelbelovend talent. De winnaars worden op de hoogte gehouden van dit 
evenement. Dit jaar is niemand minder dan Jeroen Olyslaegers curator van het 
festival. 
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De winnaar en laureaten worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op het 
Woordstormfestival. 

b) De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen enkel 
van de ingezonden gedichten hiervoor in aanmerking komt. 

c) De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 28 januari 2023. 

Art. 6: Betwistingen 
a) Tegen beslissingen van de jury kan geen beroep worden ingesteld. 

b) De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen gedichten. Indien je 
binnen de week na het versturen van je gedicht, geen ontvangstbevestiging van ons 
gekregen hebt, contacteer je best de bibliotheek. 
Bibliotheek De Factorij heeft het recht om ingezonden gedichten te laten 
voordragen, te publiceren en tentoon te stellen. 

c) Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op 
een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor 
onvolledige inzendingen. 

Meer inlichtingen: 

Bibliotheek De Factorij 

W. Lambertstraat 12 

1930 Zaventem 

bibliotheek@zaventem.be 

02 307 72 82 
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