
1. Algemeen 

1.1  

De Provinciale Wedstrijd voor Schilderkunst wordt elk jaar 

uitgeschreven. 

1.2 

De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt minstens 

1.000 euro. 

1.3 

De wedstrijd is beperkt tot amateur-kunstenaars met woon-

plaats in de provincie West-Vlaanderen. De organisatoren 

geven daarover uitsluitsel. 

1.4 

Het aantal deelnemers is onbeperkt. 

1.5 

Elke deelnemer mag twee werken inzenden. De volledig 

droge werken moeten op een degelijke manier voorzien zijn 

van de nodige ophangmogelijkheden. Bij nalatigheid kan 

deelname geweigerd worden. 

1.6 

Elk werk kan ingekaderd zijn in lengte en in breedte, kader 

inbegrepen de 1 m niet overschrijven. 

Serials zijn toegelaten en worden aanzien als één geheel. 

Achteraan zijn ze voorzien van een drager die de delen aan 

elkaar koppelt. Het geheel mag, kader inbegrepen, de 1m x 

1m niet overschrijven. 

1.7 

Enkel olieverf en acryl op doek of paneel; aquarel, pastel, 

mixed-media en druktechnieken zoals ets, litho en zeefdruk, 

worden aanvaard. 

1.8 

De werken mogen ondertekend zijn en het thema is vrij. 

 

2. Inschrijving 

2.1 

Inschrijving gebeurt door overschrijving van 17 euro op 

rekening BE61 0010 3996 7817 op naam van VF West-

Vlaanderen, met als mededeling “VF-Wedstrijd” en tevens de 

naam van de deelnemer, voor 1 november 2013. De 

boekingsdatum op voormelde rekening geldt als 

inschrijvingsdatum. Elke deelnemer krijgt een informatiefiche 

die ingevuld teruggestuurd moet worden voor 5 november 

2013 naar het secretariaat van de wedstrijd. 

2.2 

Het transport van en naar de tentoonstellingszaal is ten laste 

van de deelnemer en gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 

2.3 

Achteraan elk werk moet een gesloten envelop bevestigd 

worden met daarin de vermelding van de naam van de 

deelnemer en de titel + verkoopswaarde van het werk. 

2.4 

De ingezonden werken dienen oorspronkelijk te zijn en nog 

nooit eerder bekroond. 

2.5 

De eerste laureaat van de Provinciale Wedstrijd Schilderkunst 

van het Vermeylenfonds kan niet meer deelnemen aan de 

volgende edities. De tweede en de derde laureaat kunnen na 

een wachttijd van twee jaar opnieuw deelnemen. 

2.6  

De kunstwerken worden afgegeven op maandag 18 

november, 9u00 -12u30 in de tentoonstellingszaal van het 

Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge. 

2.7 

Het staat de deelnemers vrij om persoonlijk een verzekering 

af te sluiten ter vrijwaring van hun werken. De organisatoren 

wijzen elke verantwoordelijkheid af. De zaal en de werken 

zullen goed beheerd worden door de verantwoordelijken. 
 

3. Jury 
3.1 

De kwaliteit van de werken SAMEN wordt beoordeeld door 

een onafhankelijke jury. De jury kiest 1 werk per 

geselecteerde deelnemer, dit werk zal tentoongesteld worden. 

Het tweede werk dient opgehaald te worden op donderdag 21 

november 2013 tussen 9u00 en 12u30. 

3.2 

De jury blijft anoniem tot op het ogenblik van de proclamatie. 

3.3 

Tegen de uitspraak van de jury is geen verhaal mogelijk. 

3.4 

Elke poging tot benadering van een mogelijk jurylid leidt 

automatisch tot diskwalificatie. 

3.5 

De jury kiest soeverein. De organisatoren onthouden zich van 

elke inbreng bij de keuze van de bekroonde werken. 

 

3.6 

In een eerste ronde worden uit het totale aantal inschrijvingen 

maximaal 50 kandidaten geselecteerd. Zowel de geselecteerde 

als de niet-geselecteerde deelnemers worden daarvan 

schriftelijk op de hoogte gesteld. De niet-geselecteerde 

deelnemers dienen hun werk terug op te halen op donderdag 

21 november 2013 tussen 9u00 en 12u30. Van het 

inschrijvingsgeld wordt hen 10 euro teruggestort. 

3.7 

Uit de maximaal 50 geselecteerden kiest de jury 3 laureaten 

(de 1ste, 2de en 3de prijs) en 5 eervolle vermeldingen.  

 

4. Proclamatie 
4.1 

De Proclamatie met receptie grijpt plaats op vrijdag 22 

november 2013 om 19u30 in de tentoonstellingszaal van het 

Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge. 

4.2 

Alle deelnemers worden hierop samen met hun familie, 

vrienden en sympathisanten uitgenodigd. De geselecteerde 

deelnemer moet aanwezig zijn op de proclamatie. Ingeval van 

overmacht dient hij/zij zich te laten vertegenwoordigen. 

Indien niet aanwezig of niet verontschuldigd verzaakt hij/zij 

automatisch aan zijn/haar prijs. 

4.3 

De prijzen zijn 

Eerste Prijs: 

 een kunstboekenpakket 

 de trofee ‘August 2013’ een beeldhouwwerk van 

kunstenaar Willy Vansieleghem 

 3 tentoonstellingen met de drie laureaten 

Tweede Prijs: 

 een kunstboekenpakket 

 3 tentoonstellingen met de drie laureaten 

Derde Prijs 

 een kunstboekenpakket 

 3 tentoonstellingen met de drie laureaten 

 

Voor de 5 eervolle vermeldingen: vierde tot achtste prijs 

 waardevolle kunstboeken 

 



4.4 

De laureaten verbinden zich ertoe deel te nemen aan de drie 

tentoonstellingen met de drie laureaten 
 

5. Tentoonstelling 
5.1 

De werken van de maximaal 50 geselecteerden worden door 

de organisatoren onder de beste voorwaarden opgehangen. 

5.2 

Alle kunstwerken, ook de winnende, blijven eigendom van de 

kunstenaar. 

5.3 

De werken van de 50 geselecteerde deelnemers zullen worden 

tentoongesteld:  

- van zaterdag 23 november 2013 tot en met donderdag 28 

november 2013 telkens van 11u tot 17u.  

Er is een begeleidende brochure ter beschikking voor de 

bezoekers. 

5.4 

De werken mogen tijdens de tentoonstelling verkocht worden, 

maar mogen hoe dan ook gedurende de duur ervan niet 

verwijderd worden. Er wordt door de organisatoren geen 

commissieloon gevraagd.  

5.5 

De werken worden afgehaald op vrijdag 29 november 2013 

tussen 9u en 12u30. De niet-afgehaalde werken worden door 

de organisatoren bewaard aan 5 euro per dag als vergoeding 

voor stockage- en verantwoordelijkheidskosten.  

5.6 

Door inschrijving verbindt elke deelnemer zich tot het strikt 

naleven van het reglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat van de Wedstrijd 

 

VERMEYLENFONDS WEST-VLAANDEREN 

p.a. Delphine Seghers 

J. Vande Puttelaan 1 

8370 Blankenberge 

050/41.34.29 

vermeylenfondswv@skynet.be 
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