
 
Regels schrijfwedstrijd ‘Heilige huisjes’ 
 
Inzendingen: 
1. De inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn. 
2. Het thema voor het verhaal is: Heilige huisjes 
3. De titel van het verhaal is vrij. 
4. Iedere deelnemer mag hoogstens twee verhalen of twee gedichten insturen. Een combinatie 

van één verhaal en één gedicht is toegestaan. 
5. Een verhaal mag niet langer zijn dan 1000 woorden. 
6. De inzendingen moeten zonder doorhalingen worden ingeleverd. Alle inzendingen dienen bij 

voorkeur per e-mail verstuurd te worden. Het verhaal moet als bijlage in een Worddocument 
worden meegestuurd. Het verhaal kan ook per post aangeleverd worden, uitgeprint op A-vier 
formaat. 

7. Bij de inzending moet vermeld worden: de naam, adres en telefoonnummer van de schrijver 
van het verhaal. 

8. De deelnemers kunnen uiterlijk tot en met 23 juli 2017 hun inzendingen insturen naar 
info@bibliotheekeemland.nl o.v.v inzending schrijfwedstrijd of per post naar Bibliotheken 
Eemland / schrijfwedstrijd Heilige Huisjes, Postbus 1138, 3800 BC Amersfoort 

9. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel plagiaat. 
 
Deelname: 
10. Om mee te kunnen doen, moeten kandidaten voldoen aan bovenstaande wedstrijdregels. 
11. Deelnemers aan de wedstrijd moeten minimaal 15 jaar of ouder zijn. 
12. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender dat het werk nog niet eerder werd 

gepubliceerd en/of bekroond. 
13. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. 
 
Jury: 
14. De deskundige jury bestaat uit drie leden: Tjitske Jansen (dichter, schrijfster en performer), Guido  
      de Wijs (schrijver & columnist) Erno de Groot (directeur Bibliotheek).  
15. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hieromtrent is uitgesloten. De 

ingezonden verhalen worden niet teruggezonden. 
16. De genomineerden worden bekend gemaakt op 1 september. Op zondag 17 september om 

14.30 vindt in de bibliotheek Het Eemhuis de prijsuitreiking plaats  
17. De deelnemers worden tevens voor de slotbijeenkomst van de manifestatie Heilige Huisjes 

uitgenodigd (datum ergens in november). 
18. De winnaar wordt gepubliceerd zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist.  
 
Prijzen: 
19. De winnaar ontvangt €100,00, is uitgenodigd zijn of haar verhaal voor te lezen op de 

slotmanifestatie van de heilige huisjes kunstmanifestatie en krijgt een aflaat naar keuze. 
Daarnaast zijn er diverse boekenpakketten te winnen.     

 
In het kort: 
• Minimum leeftijd deelnemers 15 jaar. 
• Toegestane lengte van het verhaal is maximaal duizend woorden. 
• Inleveren uiterlijk 23 juli 2017,bij voorkeur via e-mail: info@bibliotheekeemland.nl of, getypt 

of geprint, per post naar Bibliotheek Eemland / schrijfwedstrijd Heilige Huisjes, Postbus 1138, 
3800 BC Amersfoort. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 

• Meer informatie over Kunstroute op : http://www.galerieabsoluut.nl/heiligehuisjes en de 
Kunstvaarroute http://kunstenvaren.nl/  
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