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       Reglement van de gedichtenwedstrijd Gorssels Goed 
 

1. De gedichtenwedstrijd Gorssels Goed staat open voor deelnemers die op 1 november 2020 
16 jaar of ouder zijn. 
 

2. Elke deelnemer mag maximaal drie gedichten inzenden.  
 

3. Elk ingezonden gedicht dient geheel door de deelnemer zelf en in de Nederlandse taal 
geschreven te zijn. 
 

4. De deelnemer beschikt over de volledige auteursrechten van het gedicht.                                         
(Deze auteursrechten blijven in handen van de inzender.) 
 

5. Het gedicht mag niet eerder gepubliceerd zijn (niet in druk of op internet) en/of elders 
bekroond of genomineerd. 
 

6. Het gedicht telt een maximale lengte van dertig regels (inclusief de witregels en titel) en telt 
maximaal 180 woorden (inclusief de titel)  
 

7. De dichtvorm staat vrij als ook de stijl. 
 

8. Thema’s: de objecten en onderwerpen zowel in de wandelroute en als in de fietsroute van 
Gorssels Goed. Zie daarvoor: www.dorpsraadgorssel.nl/gorssels-goed/. 
Indien u ten minste één gedicht over een van deze onderwerpen inzendt, is het daarenboven 
toegestaan een naar onderwerp vrij te kiezen gedicht over Gorssel dan wel Joppe in te 
zenden. 
 

9. Uw ingezonden gedicht past binnen deze thema’s onder 8. beschreven.                                            
Het oordeel van de jury op dit punt van toepasselijkheid is leidend en blijft buiten discussie. 
 

10. U zendt vanaf 10 november 2020 uw gedicht naar het volgende emailadres: 
info@dorpsraadgorssel.nl. 
 

11. Het gedicht is geschreven in Word, lettertype Arial 12. 
 

 
 
 

 



12. Het gedicht wordt ingezonden zonder naamsvermelding of andere toevoeging bij de tekst, 
opdat de jury de inzendingen anoniem kan beoordelen.                                                                                                
In het begeleidende mailbericht vermeldt de inzender: de titel(s) en de eerste regel van het 
gedicht, opgave van het onderwerp/object waarop het gedicht betrekking heeft, voornaam 
en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het is niet mogelijk onder 
pseudoniem in te zenden. 
 

13. Alle inzenders krijgen een ontvangstbericht van hun inzending.                                               
 

14. De inzender houdt zelf een kopie van zijn/haar inzending. 
 

15. De inzending dient uiterlijk 10 januari 2021, 23.59 uur ontvangen te zijn. 
 

16. Inzendingen over de post of anderszins, zoals door overhandiging, kunnen helaas niet 
worden geaccepteerd. 
 

17. De ingezonden gedichten worden anoniem beoordeeld door een deskundige jury. 
Beslissingen van de jury zijn definitief en over de uitslag van de selectie door de jury kan niet 
worden gecorrespondeerd. 
 

18. Alleen de deelnemers van de winnende gedichten en zij die uitgekozen worden voor de 
selectie, bedoeld onder art. 20 en 23 ontvangen een bericht. Het uitblijven daarvan op 
uiterlijk 10 februari 2021 betekent voor die deelnemer dat hij of zij niet geselecteerd is.  
 

19. Er worden nominaties noch eervolle vermeldingen toegekend. 
 

20. De jury kiest de winnende gedichten, mits van voldoende kwaliteit, welke eis daaraan gesteld 
mag worden.  

 
21. De prijzen bestaan uit een geldbedrag van € 300,- voor de eerste prijs, € 200,- voor de 

tweede prijs en € 100,- voor de derde prijs.                                                                                
Eenzelfde deelnemer kan niet meer dan één prijs winnen. 
 

22. Deze prijzen zullen, waar mogelijk persoonlijk, worden uitgereikt bij een speciale gelegenheid 
en op een nader te bepalen plaats in Gorssel. Het daarbij voordragen van deze gedichten ligt 
in de bedoeling. (N.B. Dit poëzieproject beschikt niet over middelen om kosten van reizen, 
presentatie etc. aan deelnemers te vergoeden.) 
 

23. De inzenders van gedichten voor de gedichtenwedstrijd geven door inzending tevens 
toestemming, indien daarvoor uitgekozen, tot het opnemen van hun gedicht(en) in het 
speciale katern Gorssels Goed, in relatie tot onderwerpen in de wandel- of fietsroute, op de 
website van de Dorpsraad Gorssel. Indien dit het geval is krijgt de betrokken inzender 
daarvan bericht.   
(Op deze site zullen naar verwachting op termijn nog andere kunstdisciplines, zoals 
beeldende kunst en onderdelen voor erfgoededucatie in relatie tot de routes opgenomen 
worden.)  
 

24. Het ligt vooralsnog niet in de bedoeling van de geselecteerde inzendingen een fysieke bundel 
uit te brengen, tenzij hiervoor alsnog fondsen gevonden zouden worden. 
 

Door inzending van een gedicht verklaart de inzender zich akkoord met de bepalingen in dit 
reglement 


