
 

Reglement voor/over… - pag 1 van 3 

 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022 

Bekendgemaakt op 26 april 2022 

Inhoudstafel 

 

Artikel 1. Doel .................................................................................................................................... 1 

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied ....................................................................................... 1 

Artikel 3. Regels ................................................................................................................................. 1 

Artikel 4. Sancties (en strafbepalingen)  ............................................................................................ 3 

Artikel 5. Non-discriminatieclausule  ................................................................................................. 3 

Artikel 6. Inwerkingtreding (en duurtijd) ........................................................................................... 3 

Reglement 

Artikel 1. Doel  

De Stad Gent organiseert een poëziewedstrijd rond het thema ‘250 jaar bloemenmarkt op de 
Kouter’. De allereerste bloemenhandelaar, Toontje Verstuyft, stond 250 jaar geleden voor het eerst 
op de Kouter om bloemen te verkopen. Vandaag worden er elke zondag bloemen en planten 
verkocht in 5 categorieën; Kamerplanten, Perkplanten, Orangerieplanten, Snijbloemen, 
Boomkwekerij.  
Dit jubileum wil de Stad Gent extra in de kijker zetten door middel van gedichten over dit thema. 

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied  

§ 1. Elke natuurlijke persoon, zowel meerderjarig als minderjarig, die een link heeft met Gent, kan 
aan de wedstrijd deelnemen.  
Voor minderjarige deelnemers geldt dat zij enkel kunnen deelnemen aan de wedstrijd indien zij de 
uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders. Als een minderjarige deelneemt aan de 
wedstrijd gaat de Stad ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de 
minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere 
deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden ontzegd. 
§ 2.. Juryleden kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen. 
 

Artikel 3. Regels  

§ 1. Kandidaatstelling 
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A. Deelnemende 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. 

B. Elke deelnemer mag maximum 2 gedichten inzenden 
C. Elk gedicht mag niet langer zijn dan 15 regels, witregels inbegrepen  
D. De gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn 
E. De gedichten kunnen worden ingezonden tot ten laatste 7 juni 2022 via het daartoe 

bestemde formulier , verkrijgbaar via de website van de Stad Gent of via de Dienst Feesten 
en Ambulante Handel.   

F. De Stad Gent behoudt zich het recht voor om de organisatie, de deelnemingsvoorwaarden 
ende prijs van de wedstrijd geheel of ten dele te wijzigen, uit te breiden, in te perken of in 
tetrekken, of het tijdstip van de wedstrijd of van de publicatie van de uitslag hiervan te 
verdagenindien bijzondere omstandigheden dit vereisen. De Stad Gent kan hiervoor 
nietaansprakelijkgesteld worden 

G. Door deelname aan de poëziewedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het 
reglement. 

 
 
§ 2. Beoordeling 
 

A. De gedichten zullen beoordeeld worden door een jury op basis van de literaire kwaliteit en 
verbondenheid met het thema 250 jaar bloemenmarkt op de Kouter 

B. De jury bestaat uit één lid van de dienst feesten en ambulante handel, één lid van de 
cultuurdienst, één lid van Puurgent, één vertegenwoordiger van bloemenhandelaars en één 
vertegenwoordiger van het Poëziecentrum. De samenstelling van de jury wordt ter 
goedkeuring  voorgelegd aan het College 

C. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de 5 laureaten op advies van de 
jury. 

D. Gedichten die kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag hebben worden geweerd 
E. Plagiaat is niet toegelaten. De deelnemers verbinden zich ertoe de wetgeving op de 

intelectuele eigendomsrechten en het auteursrecht na te leven. In geval van niet-naleving 
kan de Stad Gent niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
 
§ 3. Prijzen 

A. Er worden 5 laureaten verkozen.  
B. Het gedicht van de eerste laureaat zal tentoongesteld worden op de Kouter  
C. De eerste laureaat krijgt 5 bonnen voor  verse bloemen op de Kouter met elk een maximale 

waarde van 30 euro. Alle andere laureaten krijgen 3 bonnen voor verse bloemen op de 
Kouter met elk een maximale waarde van 30 euro.  

D. Alle winnende gedichten zullen worden gepubliceerd op postkaarten ter gelegenheid van 
250 jaar bloemenmarkt op de Kouter  

E. Alle winnende gedichten zullen als raamtekeningen op verschillende ramen van handel- en 
horecazaken langs de Kouter verschijnen. 

F. Indien u tot de winnaars behoort van de wedstrijd en u wenst opgenomen te worden onder 
uw pseudoniem, moet u dit uitdrukkelijk vermelden 

G. De persoonsgegevens die de Stad verzamelt over de deelnemers worden uitsluitend 
gebruikt in uitvoering van deze wedstrijd en overeenkomstig de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
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H. De werken worden niet teruggezonden. De Stad Gent heeft het recht om de gedichten uit 
de wedstrijd te laten voordragen, te publiceren op om het even welke drager en tentoon te 
stellen, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk toestemming of vergoeding kan worden 
geëist. De naam of het pseudoniem van de auteur zal daarbij steeds worden vermeld. 

Artikel 4. Sancties (en strafbepalingen) 
 
Plagiaat is niet toegestaan. Indien blijkt dat het gedicht van de deelnemer een reeds 
bestaande tekst van een derde is, wordt hij/zij uit de uitslag geweerd, zelfs indien deze 
vaststelling gebeurt na de uitslag. Indien hem/haar een prijs werd toegekend dient deze 
terug te worden ingeleverd 

Artikel 5. Non-discriminatieclausule  

 De aanvrager verbindt er zich toe: 

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 
bestraffen. 

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter 
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in 
het kader van het toepasselijke reglement.  

 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening 
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

Artikel 6. Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op  31 december 2022. 

 

(einde reglement) 
 


