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WEDSTRIJDREGLEMENT Herentals groeit (800 jaar Herentals 
wedstrijd)
1. De wedstrijd “Herentals  groeit (800  jaar Herentals wedstrijd)” hieronder genoemd “Herentals 

groeit” wordt ingericht door JCI  Gheel-en-Thals, de junior chamber international met 
maatschappelijke zetel te Rode Kruisstraat 2/1 2200 Herentals, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister onder het nummer 418.090.388.

2. De deelname is  exclusief voorbehouden aan verenigingen die vermeld worden op het 

programmaboek van de theaterwandeling 800 jaar Herentals  (16  en 17  april 2010), terug te 
vinden op de website www.ikwilgroeien.be. Onder vereniging wordt verstaan een verzameling van 

mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben.

Worden uitgesloten van deelname: iedereen die niet op het programmaboek vermeld staat.

3. Elke deelnemende vereniging moet haar deelname bevestigen door het indienen van een 
dossier. Er worden 5 winnaars  genomineerd op basis  van de ingediende dossiers. Het sjabloon dat 

voor dit dossier dient gebruikt te worden is terug te vinden op de website www.ikwilgroeien.be .

4. Elke deelnemende vereniging komt in aanmerking voor één van volgende prijzen:

a) 1500€

b) 1000€

c) 500€

d) 250€

e) 250€

De winnaars en rangschikking van de winnaars worden bepaald door een jury op basis van de 
ingediende dossiers. Het is  mogelijk dat de deelnemer bijkomende informatie dient te bezorgen. 
Projecten dienen binnen 1 jaar na ontvangst van de prijs  uitgevoerd te worden. Indien dit niet het 
geval is kan het geld worden teruggevorderd.

5. Verloop van de wedstrijd:

 De wedstrijd verloopt in 4 verschillende fases:

1. Indienen van het project;

2. Nominatie van de 5 winnaars door de jury;

3. Bekendmaking van de prijsverdeling;

4. Uitvoering van het project.

Voorstelling Herentals groeit en indiening dossiers

Het verloop van de wedstrijd en de leden van de jury worden voorgesteld op 28 januari 2011 om 
19.30u in de Lakenhal, Grote Markt z/n, 2200 Herentals. 

De dossiers voor deelname kunnen na de lancering op 28 januari 2011 ingediend worden tot 
uiterlijk 29 april 2011 om 22u.

Nominatie
De jury weerhoudt 5 genomineerden met bijhorende prijs. Indien de jury het nodig acht zal de jury 
of een afvaardiging een bezoek brengen. De jury oordeelt in volle objectiviteit.

De ontvankelijke dossiers worden objectief beoordeeld door de jury onder meer aan de hand van 
de volgende drie selectiecriteria met bijhorende wegingscoëfficiënten:
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a.) Ontplooiing en/of groeikansen van de individuen die betrokken worden bij het project en de 
toegevoegde waarde aan de vereniging (wegingscoëfficiënt: 40%):
- Voorbereiding, opvolging en nazorg door de medewerkers;
- Samenwerking (geen ondersteuning geven aan een enkeling, wel aan een ruime groep mensen), 
solidariteit, respect voor het individu;
- Persoonlijke ontplooiing (verbeteren van persoonlijke prestaties en welzijn) van de betrokken 
individuen en ontplooiing van de vereniging;

b.) Impact (meerwaarde) voor de gemeenschap (wegingscoëfficiënt: 40%):
Projecten kunnen een meerwaarde bieden op volgende domeinen:
- Vernieuwend karakter;
- Multiplicatoreffect (toonaangevend);
- Kunst en cultuur;
- Sociaal;
- Beantwoorden aan een reële maatschappelijke behoefte;
- Een ruim draagvlak hebben in het betrokken domein en in de maatschappij;
- Een maatschappelijke welzijnshefboom betekenen;
- Effecten realiseren die ook op lange termijn duurzaam zijn;
- Samenwerking en overleg bevorderen;
- Vrijwilligerswerk ondersteunen;
- Maatschappelijke betrokkenheid;
- Voldoende uitstraling/visibiliteit hebben.

c.) Hefboomfunctie (bedrag prijs t.o.v. bedrag dat zelf wordt geïnvesteerd) en in welke mate het 
project realiseerbaar is (wegingscoëfficiënt: 20%).

De totaalscore wordt berekend aan de hand van volgende formule:

Totaalscore = selectiecriterium a + selectiecriterium b + selectiecriterium c

Bekendmaking van de winnaars
De 5 genomineerden worden telefonisch en/of per mail op de hoogte gebracht voor 27 mei 2011.

De uiteindelijke bekendmaking van de 5 winnaars en de bijhorende prijsuitreiking vinden plaats op 

27 mei 2011 om 19u in de Lakenhal, Grote Markt z/n, 2200 Herentals. Alle genomineerden 2011 
dienen persoonlijk op deze uitreiking aanwezig te zijn. Indien genomineerden niet aanwezig zijn, 

vervalt de prijs.

Uitvoering van het project

De jury dient uitgenodigd te worden op het gewonnen project. Uitvoering van het project dient te 
gebeuren voor 27 mei 2012 om middernacht.

6. De aanvraag tot deelname aan Herentals  groeit dient te gebeuren door verzending van het 
aanvraagformulier terug te vinden op de website van www.ikwilgroeien.be  .

Na de voorstelling van de wedstrijd krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid om het 
inschrijvingsdossier te downloaden. De deelnemer is  pas  definitief ingeschreven als  hij van de 

organisator een e-mail heeft ontvangen waarin zijn inschrijving wordt aanvaard. Vóór het indienen 
van het dossier dient de bevoegde indiener telefonisch contact op te nemen via het meegedeelde 

nummer vermeld in het aanvraagformulier voor verdere gedetailleerde informatie.

De deelnemende vereniging kan bewijsstukken toevoegen aan het aanvraagformulier. Uitsluitend 

bewijsstukken die hetzij via elektronische post, hetzij via gewone post worden doorgestuurd, 
worden aanvaard.

De indiener van de aanvraag van de deelnemende vereniging aan Herentals  groeit is bevoegd om 
de vereniging te verbinden. Uitsluitend de maatschappelijke zetel van de deelnemende vereniging 

geldt als determinerend criterium voor het bepalen van nominaties t.o.v. de jury.

De deelnemende vereniging garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is  en een 

betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin de deelnemende vereniging zich bevindt.
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7. De mogelijkheid tot indiening van een aanvraag tot deelname aan Herentals  groeit wordt 

afgesloten uiterlijk op 29 april 2011 om 22.00u.

8. De jury is  onafhankelijk en wordt aangeduid door JCI  Gheel-en-Thals. Deze jury heeft het recht 

de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan 
aanvullende informatie opvragen aan de deelnemende vereniging of aan andere instellingen belast 

met de registratie van de gegevens  van de vereniging. Tegen de beslissing van de jury is  geen 
beroep mogelijk.

9. De deelnemers mogen rekenen op een vertrouwelijke behandeling van hun deelname en van de 
door hen verstrekte gegevens.

10. De deelnemende verenigingen geven JCI  de toestemming om de naam van de vereniging en de 
leiding alsook niet-financiële gegevens zonder compensatie te gebruiken.

11. De deelname is kosteloos.

12. Deze wedstrijd groeit voort uit de opbrengsten van de 800  jaar Herentals  (16  en 17  april 

2010).

13. Wie deelneemt aan Herentals groeit verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

14. De organisator behoudt zich het recht om één of meerdere prijzen niet uit te reiken.


