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Wedstrijdreglement	  2013	  
‘Geweldige	  Liefde?’	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Deelnemen	  	  
	  
Iedereen	  vanaf	  15	  jaar	  kan	  aan	  deze	  wedstrijd	  deelnemen.	  De	  deelname	  is	  gratis.	  
Wie	  deelneemt	  aan	  de	  wedstrijd	  verklaart	  zich	  akkoord	  met	  de	  voorwaarden	  van	  
het	  wedstrijdreglement	  en	  met	  de	  beslissingen	  van	  de	  jury.	  
	  

2. Thema	  
	  
Met	  deze	  wedstrijd	  wil	  de	  Beweging	  tegen	  Geweld	  -‐	  vzw	  Zijn	  op	  een	  
humoristische	  manier	  mensen	  sensibiliseren	  over	  relationele	  problemen	  en	  
familiaal	  geweld	  in	  onze	  samenleving.	  Of	  het	  nu	  gaat	  om	  invloed	  van	  alcohol	  op	  
huiselijke	  rust,	  partnerpesterijen,	  of	  kinderen	  die	  hun	  ouders	  het	  leven	  zuur	  
maken,	  er	  is	  maar	  weinig	  publiek	  over	  geweten	  –	  hooguit	  is	  het	  onderwerp	  van	  
gesprek	  onder	  de	  roddeltantes.	  Het	  ‘veilige	  nest’	  beeld	  mag	  eens	  goed	  op	  de	  hak	  
worden	  genomen,	  zodat	  we	  er	  echt	  over	  gaan	  praten.	  	  
	  
Je	  kan	  deelnemen	  door	  een	  cartoon	  te	  maken	  over	  het	  thema	  ‘Geweldige	  liefde?!’.	  
Dit	  hoofdthema	  kan	  gelinkt	  worden	  aan	  verschillende	  vormen	  van	  relationele	  
problemen	  en	  (subtiele)	  vormen	  van	  geweld:	  emotioneel	  (uitschelden,	  
vernederen,	  kleineren,	  ...),	  fysiek	  (slaan,	  schoppen,	  duwen),	  seksueel	  of	  financieel	  
(afpersen,	  financiële	  afhankelijkheid)	  geweld.	  En	  denk	  vooral	  aan	  niet-‐typische	  
situaties:	  niet	  de	  vrouw	  automatisch	  als	  slachtoffer	  afbeelden,	  want	  ook	  mannen	  
worden	  slachtoffer!	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  een	  kind-‐ouder	  relatie.	  Geweld	  komt	  
bijvoorbeeld	  ook	  voor	  binnen	  holebi	  relaties,	  bij	  hogeropgeleiden,	  en	  tussen	  
broers	  en	  zussen.	  	  
	  
Houd	  daarom	  vooral	  in	  het	  achterhoofd:	  geweld	  komt	  voor	  in	  alle	  lagen	  van	  de	  
samenleving,	  ongeacht	  geslacht,	  etniciteit,	  opleiding,	  sociale	  klasse,	  leeftijd	  of	  
seksuele	  geaardheid,	  en	  is	  er	  zelden	  een	  heel	  duidelijke	  slachtoffer-‐dader	  
verhouding!	  Bovendien	  neemt	  het	  vaak	  subtielere	  vormen	  aan	  dan	  waar	  we	  in	  de	  
media	  mee	  geconfronteerd	  worden.	  	  
	  

3. Titel	  	  
	  
Elke	  cartoon	  krijgt	  een	  titel,	  voor	  zover	  de	  auteur	  er	  niet	  al	  een	  heeft	  
meegegeven.	  Deze	  titel	  wordt	  ingevuld	  op	  het	  inschrijvingsformulier	  en	  op	  de	  
achterkant	  van	  de	  cartoon.	  
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4. Praktische	  richtlijnen	  
	  
a. Elke	  deelnemer	  mag	  maximum	  3	  cartoons	  inzenden.	  De	  cartoons	  moeten	  
origineel	  zijn	  en	  nog	  niet	  eerder	  gepubliceerd.	  Eventuele	  discussies	  en	  
klachten	  m.b.t.	  alle	  vormen	  van	  plagiaat	  worden	  doorgestuurd	  naar	  de	  
inzender.	  

b. Met	  een	  cartoon	  wordt	  een	  tekening	  bedoeld	  met	  of	  zonder	  tekst	  (geen	  strip).	  
c. De	  cartoons	  moeten	  origineel	  getekend	  zijn	  of	  digitaal	  geproduceerd,	  in	  
zwart-‐wit	  of	  kleur.	  	  

d. De	  techniek	  voor	  het	  maken	  van	  de	  cartoon	  wordt	  vrij	  gekozen	  met	  uisluiting	  
van	  de	  technieken	  die	  de	  bladzijden	  dikker	  maken	  (reliëf,	  collage,	  foto’s,	  mits	  
niet-‐gedigitaliseerd).	  Dit	  om	  de	  cartoons	  na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  goed	  te	  
kunnen	  inscannen	  voor	  digitaal	  gebruik.	  

e. Het	  gebruik	  van	  computertechnieken	  is	  toegelaten,	  maar	  cartoon	  die	  digitaal	  
gemaakt	  of	  ingekleurd	  zijn,	  moeten	  zowel	  digitaal	  op	  cd-‐rom	  als	  afgedrukt	  
ingezonden	  worden.	  Het	  is	  de	  afgedrukte	  versie	  beoordeeld	  wordt	  door	  de	  
jury.	  

f. Het	  formaat	  van	  de	  cartoon	  mag	  niet	  groter	  zijn	  dan	  A4	  formaat.	  De	  winnende	  
cartoons	  worden	  tijdens	  de	  tentoonstelling	  in	  hun	  originele	  formaat	  
tentoongesteld.	  	  

	  
5. Indieningsprocedure	  

	  
a. Alle	  cartoon(s)	  moeten	  samen	  met	  het	  inschrijvingsformulier	  uiterlijk	  op	  18	  
november	  2013	  binnen	  zijn	  op	  het	  volgende	  adres:	  
	  
Beweging	  tegen	  Geweld	  –	  vzw	  Zijn	  
Middaglijnstraat	  10	  
1210	  Brussel	  
	  

b. De	  ingezonden	  cartoons	  moeten	  vlak	  	  (niet	  geplooid)	  verstuurd	  worden,	  of	  
opgerold	  (niet	  geplooid)	  in	  een	  harde	  koker.	  	  

c. Vermeld	  op	  de	  achterkant	  van	  elke	  ingezonden	  cartoon	  in	  potlood	  de	  naam,	  
voornaam,	  telefoonnummer	  en	  eventueel	  emailadres	  van	  de	  indiener	  en	  de	  
titel	  van	  de	  cartoon	  in	  hoofdletters.	  

d. Een	  deelname	  is	  slechts	  geldig	  wanneer	  de	  ingezonden	  cartoons	  vergezeld	  
zijn	  van	  het	  daarvoor	  bestemde	  inschrijvingsformulier.	  Het	  
inschrijvingsformulier	  dient	  volledig	  en	  correct	  te	  worden	  ingevuld.	  

e. De	  organisatie	  dient	  op	  de	  hoogte	  te	  worden	  gebracht	  van	  elke	  wijziging	  in	  
deze	  gegevens	  en	  kan	  niet	  verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  voor	  de	  gevolgen	  
van	  foute	  gegevens.	  

f. De	  inzending	  gebeurt	  op	  kosten	  van	  de	  deelnemers.	  
	  

6. Eigendoms-‐	  en	  publicatierecht	  
	  

Door	  deelname	  aan	  deze	  wedstrijd	  geven	  de	  deelnemers	  het	  eigendoms-‐	  en	  
publicatierecht	  van	  elke	  ingezonden	  cartoon	  aan	  de	  Beweging	  tegen	  Geweld	  –	  
vzw	  Zijn.	  De	  organisatie	  is	  bijgevolg	  vrij	  om	  de	  cartoons	  verder	  te	  verspreiden,	  
op	  zijn	  website	  te	  zetten,	  te	  verwerken	  in	  publicaties	  zoals	  een	  
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verjaardagkalender,	  postkaarten,	  in	  een	  tentoonstelling	  exposeren,	  mits	  
natuurlijk	  de	  vermelding	  van	  de	  naam	  van	  de	  maker	  van	  de	  cartoon.	  
Geselecteerde	  deelnemers	  hebben	  recht	  op	  één	  exemplaar	  van	  elke	  publicatie,	  
als	  zij	  dat	  schriftelijk	  of	  via	  email	  aangeven.	  

7. Terugzending	  
	  

De	  ingezonden	  cartoons	  worden	  na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  niet	  teruggestuurd	  
naar	  de	  deelnemers.	  

	  
8. Jury	  en	  beoordeling	  

	  
De	  jury	  bestaat	  uit	  professionele	  cartoonisten	  Kim	  Duchateau	  en	  Eva	  Mouton	  en	  
experten	  uit	  de	  sociale	  sector	  en	  van	  het	  thema	  geweld.	  	  
	  
De	  jury	  baseert	  zich	  vooral	  op	  het	  humorgehalte	  van	  de	  cartoons,	  de	  artistieke	  
waarde,	  de	  originaliteit	  en	  de	  invalshoek	  van	  het	  thema.	  De	  ingezonden	  cartoons	  
worden	  anoniem	  voorgelegd	  aan	  de	  jury	  zodat	  de	  objectiviteit	  volledig	  
gewaarborgd	  blijft.	  
De	  beslissing	  van	  de	  jury	  is	  bindend,	  er	  is	  geen	  mogelijkheid	  om	  de	  uitspraak	  van	  
de	  jury	  te	  herroepen.	  De	  winnaars	  van	  de	  prijzen	  worden	  bekend	  gemaakt	  
tijdens	  de	  vernissage	  van	  de	  tentoonstelling	  en	  via	  de	  website	  van	  de	  Beweging	  
tegen	  Geweld	  –	  vzw	  Zijn:	  www.vzwzijn.be.	  	  
	  
De	  jury	  selecteert	  eveneens	  de	  12	  beste	  inzendingen	  voor	  publicatie	  in	  een	  
verjaardagskalender.	  
Een	  grotere	  selectie	  van	  ongeveer	  30	  cartoons	  wordt	  samen	  met	  de	  cartoons	  van	  
de	  prijswinnaars	  opgenomen	  in	  een	  tentoonstelling	  op	  een	  nog	  te	  bepalen	  tijd	  en	  
plaats.	  
Uiteraard	  komen	  alle	  geselecteerde	  cartoons	  op	  de	  website	  van	  de	  Beweging	  
tegen	  Geweld	  –	  vzw	  Zijn	  te	  staan.	  
	  
De	  indieners	  van	  de	  geselecteerde	  cartoon	  worden	  per	  email	  op	  de	  hoogte	  
gebracht.	  	  
	  

9. Prijs	  
	  
Uit	  alle	  inzendingen	  selecteert	  de	  jury	  cartoons	  die	  geschikt	  zijn	  voor	  publicatie.	  
Uit	  deze	  selectie	  worden	  3	  winnaars	  gekozen	  die	  beloond	  worden	  met	  een	  prijs:	  
	  
1ste	  prijs:	  	   waardebon	  FNAC	  t.w.v.	  200	  €	  
2e	  prijs:	  	   waardebon	  FNAC	  t.w.v.	  75	  €	  
3e	  prijs:	   waardebon	  FNAC	  t.w.v.	  25	  €	  
	  

10. Prijsuitreiking	  
	  
De	  bekendmaking	  van	  de	  winnaars	  en	  de	  prijsuitreiking	  zal	  plaatsvinden	  tijdens	  
de	  opening	  van	  de	  cartoontentoonstelling.	  	  
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11.	  Extra	  informatie	  	  
	  
Indien	  er	  nog	  vragen	  zijn,	  aarzel	  niet	  ons	  te	  contacteren	  op:	  mieke@vzwzijn.be	  of	  
bel	  naar	  02/	  229	  38	  70	  
	  
	  

	  
Met	  steun	  van:	  
	  
	  


