
 

 

 
Voorwaarden en spelregels gedichtenwedstrijd Dimence  

Thema: ‘Naasten (en de ggz)’ 
 
 

• Het thema van de gedichtenwedstrijd is ‘naasten (en de ggz)’. 

• Inzendingen kunnen van 14 tot en met 24 januari (00.00 uur) 2020 worden 

gestuurd naar jijdoetertoe@dimence.nl ovv ‘gedichtenwedstrijd’.  

• Iedereen die 18 jaar of ouder is kan deelnemen aan de wedstrijd. Het hebben van 

de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste. In Nederland of België wonen is 

evenmin verplicht. Medewerkers en vrijwilligers van de Dimence Groep zijn 

uitgesloten van deelname.  

• Iedere deelnemer mag maximaal 2 gedichten insturen. 

• De schrijver van het gedicht geldt als deelnemer aan deze wedstrijd. Personen die 

namens iemand anders een gedicht indienen dienen dit expliciet te vermelden in 

de mail en worden zelf niet als deelnemer gekwalificeerd.  

• Gedichten zijn in het Nederlands geschreven en bestaan uit maximaal 16 regels.  

• Vertalingen van bestaande gedichten en gedichten van andere schrijvers zijn niet 

toegestaan. Dit wordt door de jury gezien als plagiaat. In het geval van plagiaat 

wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.  

• De stijl en vorm van het gedicht is vrij.  

• Het gedicht wordt aangeleverd in een Word-of pdf-document zonder 

opmaak, lettertype Times New Roman, 12 punts letter, regelafstand 1,5.  

• De inzender stuurt het gedicht in een aparte bijlage mee in de mail. Deze bijlage 

wordt anoniem beoordeeld en mag dus geen persoonsgegevens zoals een naam 

bevatten.  

• In de tekst van de mail (en dus niet in de afzonderlijke bijlage) staan duidelijk 

vermeld:  

- voornaam + achternaam van de deelnemer + eventueel een pseudoniem  

- woonplaats  

- e-mailadres  

- leeftijd  

- titel of eerste regel gedicht  

• Ingestuurde gedichten mogen niet vóór de uitslag van de wedstrijd worden 

gepubliceerd of al eerder op een of andere manier zijn gepubliceerd.  

• Het thema ‘naasten (en de ggz)’ moet in het gedicht tot uiting komen. Dit hoeft 

niet letterlijk te zijn.   

• Dichterlijke vrijheden als zelfverzonnen woorden en opzettelijke spelfouten 

mogen.  

• Andere spel- en typefouten (standaardspelling) worden door de redactie 

gecorrigeerd. Bij twijfel nemen we contact op met de schrijver van het gedicht.  

• Het copyright van het ingestuurde gedicht blijft bij de deelnemer. Door een 

gedicht in te sturen geeft de schrijver toestemming aan Dimence voor publicatie 

van het gedicht in uitingen van Dimence zoals de website en social mediakanalen. 

De gedichten die op de eerste, tweede en derde plaats eindigen worden gedrukt 

op een ansichtkaart die Dimence te koop aanbiedt via www.tegekkewinkel.nl.   

• Door mee te doen aan de wedstrijd ben je als deelnemer bewust van het feit dat 

bij publicatie door Dimence je naam en leeftijd worden vermeld. Als je dat niet 

wilt, kun je een pseudoniem voor de publicatie aangeven. Je werkelijke, volledige 

naam moet bekend zijn bij de redactie. Als je dat niet wilt, kun je niet meedoen 

met de wedstrijd. De volledige naam is nodig voor correspondentie en het 

akkoord gaan met publicaties zoals hierboven beschreven.   

• De persoonsgegevens van de deelnemers zullen enkel gebruikt worden om 

contact op te nemen met de winnaars van de wedstrijd en zullen daarna weer 

verwijderd worden.  
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• De prijzen bestaan uit 2 theaterkaartjes voor Marjolijn van Kooten op 21 februari 

in Arnhem (eerste prijs), een lunchbon voor twee personen (tweede prijs) en het 

boek ‘Schijtluis – mijn leven met een angststoornis’ van Marjolijn van Kooten 

(derde prijs). Daarnaast ontvangen de drie prijswinnaars hun gedicht gedrukt op 

een ansichtkaart.  

• De prijsuitreiking voor de drie winnaars vindt plaats bij Dimence. De winnaars 

krijgen hiervoor een uitnodiging. Tijdens de uitreiking worden portretfoto’s 

gemaakt en wordt een klein interviewtje afgenomen voor de publicatie op de 

website en social mediakanalen van Dimence.   

• De jury bestaat uit leden van de directie en team communicatie van Dimence en 

de voorzitter en een lid van de Adviesraad Naasten van Dimence.  

• De jury selecteert de drie winnende gedichten. 

• De uitslag wordt via de mail in de week van 27 januari persoonlijk aan de 

winnaars bekendgemaakt. 

• De namen van de drie winnaars worden in de week van 27 januari op de website 

en social mediakanalen van Dimence vermeld. 

• De drie winnende gedichten worden tijdens de Poëzieweek van 30 januari tot en 

met 5 februari verspreid via de website en social mediakanalen van Dimence en 

blijven daarna te bestellen als ansichtkaart via www.tegekkewinkel.nl.  

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

• Inzendingen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden uitgesloten van 

deelname.  
• Op deze wedstrijd is het privacyreglement van de Dimence Groep van toepassing.  
• Door een gedicht in te sturen ga je als deelnemer akkoord met de hierboven 

genoemde voorwaarden en spelregels. Vragen kunnen via 

jijdoetertoe@dimence.nl worden gesteld.  
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