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Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Kortverhaal 2013 

Reglement 

____________________________________________________________ 
 

Artikel 1. De Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. organiseert voor de twintigste keer de Internationale 

Ambrozijnwedstrijd voor Kortverhaal. Drie prijzen en drie eervolle vermeldingen kunnen worden toegekend. 

 

De Eerste Prijs van de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Kortverhaal 2013 bedraagt 320,- EUR, de Twee-

de 160,- EUR en de Derde 80,- EUR. 

 

Aan de eervolle vermeldingen zal o.a. genummerd poëtisch werk van dichter Jozef Vandromme en geïllustreerd 

door diverse kunstenaars worden aangeboden. 

 

Artikel 2. De Prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat het ingezonden werk niet in 

aanmerking komt. Bij het niet toekennen van de Prijzen kunnen de bedragen ervan geheel of gedeeltelijk in 

Premies worden omgezet. 

 

Artikel 3. Om naar de Prijzen van de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Kortverhaal 2013 te kunnen 

meedingen dient de deelne(e)m(st)er in het Algemeen Nederlands te schrijven en de nieuwe spelling te 

gebruiken. 

 

Artikel 4. Iedere deelne(e)m(st)er mag hoogstens drie verhalen van maximaal drieduizend woorden elk insturen. 

 

Ambrozijnabonnees (ter informatie: een abonnement kost 20,- EUR) kunnen gratis deelnemen. 

Anderen betalen 5,- EUR per ingezonden kortverhaal als aandeel in de kosten. 

 

Belgische deelne(e)m(st)ers maken vóór 1 november 2013 het verschuldigde bedrag over op bankrekening                

385-0120704-02 van de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w., Sint-Jacobsstraat 75, 8900 Ieper met de vermelding 

‘Kortverhalenwedstrijd 2013 - kosten ... kortverhalen’. 

 

Buitenlandse deelne(e)m(st)ers maken vóór 1 november 2013 het verschuldigde bedrag (kosten voor rekening 

van de opdrachtgever) over op rekening (IBAN) BE32 3850 1207 0402 met BIC BBRUBEBB van de Kulturele 

Kring Ambrozijn, v.z.w., Sint-Jacobsstraat 75, B-8900 Ieper met de vermelding ‘Kortverhalenwedstrijd 2013 - 

kosten ... kortverhalen’. 

 

Als werk komt in aanmerking: oorspronkelijke en op het moment van de prijsuitreiking nog niet bekroonde en/of 

gepubliceerde kortverhalen. Elk werk waarvoor vroeger al een prijs, premie of vermelding werd toegekend, kan 

niet opnieuw voor het verlenen van onze Prijs, Premie of Vermelding aan de jury worden voorgesteld. 

 

Artikel 5. Ambrozijn-adviseurs zijn van deelname uitgesloten. 
 

(vervolg zie ommezijde) 
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Artikel 6. De inzendingen moeten zonder doorhalingen op (geniet) A4-papier getypt zijn (of computerprint) en 

in twaalf exemplaren onder een kengetal bestaande uit vier cijfers (bv. 1234) worden ingediend. 

 

Het kengetal moet bovenaan op de eerste bladzijde van elk exemplaar worden vermeld, zonder enige andere 

aanduiding waaruit de identiteit van de inzend(st)er kan blijken. 

 

Dit kengetal moet ook op de voorkant van een bijbehorende gesloten envelop worden aangebracht. 

 

Deze gesloten envelop met kengetal moet het volgende bevatten: 

1) de identiteit van de inzend(st)er (familienaam, voornaam, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer en 

e-mailadres); 

2) een ondertekende verklaring van de auteur dat het werk nog niet werd gepubliceerd en/of bekroond. 

 

De envelop moet samen met de inzending worden ingediend. 

 

Artikel 7.  De deelne(e)m(st)ers moeten vóór 1 november 2013 hun inzendingen insturen bij de Kulturele Kring 

Ambrozijn, v.z.w., t.a.v. Mevrouw Marleentje Nys, Sint-Jacobsstraat 75, B-8900 Ieper. 

 

Onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden geweigerd. 

 

Artikel 8. De deelne(e)m(st)ers zijn verantwoordelijk voor eventueel plagiaat. 

 

Artikel 9. De jury is samengesteld uit twaalf leden die door de Voorzitter van de Kulturele Kring Ambrozijn, 

v.z.w. worden aangesteld na overleg met de adviseurs. 

 

Artikel 10. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hieromtrent is uitgesloten. De ingezonden 

kortverhalen worden niet teruggezonden. 

Te gelegener tijd worden de deelne(e)m(st)ers tot de proclamatie van de Wedstrijd (mei 2014) uitgenodigd. 

De prijzen, premies en eervolle vermeldingen die op datum van de proclamatie niet werden opgehaald, worden 

eigendom van de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w., Sint-Jacobsstraat 75, B-8900 Ieper. 

De bekroonde werken én een keuze uit de ingezonden kortverhalen zullen worden opgenomen in nummers van 

het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist. Voornoemd tijdschrift 

heeft het eerste publicatierecht. 

 

De deelne(e)m(st)ers verklaren zich akkoord met het reglement. 
 

 

Marleentje Nys,                                                                                                                                  Edgard Storme, 

secretaris                                                                                                                                                      voorzitter 

 

Jozef Vandromme,                                                                                                                               Dirk Blockeel, 

bestuurder                                                                                                                                                 werkend lid 
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