
 
 
 

Reglement ontwerpwedstrijd - 2017 
 
Artikel 1: Kader 
Toerisme Hoogstraten promoot het toerisme in én naar Hoogstraten. Erfgoed, cultuur, wandelen, 
fietsen en gastronomie zijn de grote troeven van de stad. Hoogstraten heeft als ‘stadje met smaak’ 
een positief imago en toont dit graag aan haar bezoekers.  
Toerisme Hoogstraten beschikt over een zeer ruim aanbod aan brochures, kaarten, informatie en 
gadgets om Hoogstraten in al haar facetten voor te stellen.  
Toerisme Hoogstraten zoekt in 2017 één of meerdere ontwerpen om een nieuw gadget, zijnde een 
koffiemok in aardewerk, te illustreren. 
 
Voor dit nieuwe ontwerp, dat deel zal uitmaken van het promotiemateriaal van Hoogstraten, 
organiseert Toerisme Hoogstraten een ontwerpwedstrijd. 
De winnende ontwerpen worden in de eerste plaats gebruikt voor de illustratie van een mok in 
aardewerk en kunnen in een later stadium gebruikt worden voor verschillende promotionele 
doeleinden. 
 
Artikel 2: Samenstelling van de jury en bekendmaking van de wedstrijd 
1. De onafhankelijke jury bestaat uit: 

- Een vertegenwoordiging (2 personen) van IKO, De Kunstacademie 
- Voorzitter + één van de leden van VVV Hoogstraten 
- Communicatieverantwoordelijke stad Hoogstraten 
 

2. Toerisme Hoogstraten zal een oproep tot deelname publiceren op de gemeentelijke website, in 
het gemeentelijk informatieblad, via de sociale media van de stad en de regionale pers. Vanaf 
dat moment is onderhavig reglement beschikbaar bij Toerisme Hoogstraten. 
 

Artikel 3: Deelnamevoorwaarden 
Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen, zowel amateurkunstenaars als professionals. 
De deelname aan de wedstrijd is gratis.  
 
Artikel 4: Ontwerpvoorstellen 
Aan de deelnemers wordt gevraagd om een ontwerp in te dienen dat voldoet aan de onderstaande 
voorwaarden. Dit uiterlijk voor 15 februari 2017. 
 
De inzendingen worden gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 
2320 Hoogstraten of worden voor dezelfde datum afgegeven op het secretariaat, tegen ontvangst 
van een ontvangstbewijs. 
 
Voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen: 

 Het ontwerp mag bestaan uit beelden, foto’s, woorden en tekeningen. 
 Het ontwerp mag opgemaakt zijn in één kleur of in meerdere kleuren. 
 Het ontwerp refereert naar de toeristische troeven van Hoogstraten. De kerngedachte van 

het ontwerp is het uitdragen van het positieve imago van de stad. 
 De slogan ‘Een stadje met smaak’ kan als baseline van het ontwerp gebruikt worden. Deze 

slogan mag reeds in het ontwerp vervat zitten, maar dit is niet noodzakelijk. 
 De ontwerper is vrij om te kiezen welke insteek hij/zij voor het ontwerp gebruikt. 
 Zowel verticale als horizontale ontwerpen worden toegestaan. 
 De ontwerper kan kiezen voor een enkel ontwerp of voor een ontwerp aan de voor- én 

achterkant van de mok. 
 Het ontwerp mag in de eerste fase op papier worden aangeleverd. Het ontwerp moet in een 

latere fase ook drukklaar door de ontwerper kunnen worden aangeleverd. Dit kan in elk 
mogelijke bestandsvorm: jpeg - eps – gif – tiff - … 

 Per persoon kunnen meerdere ontwerpen worden ingediend. 
 
 

 



 
 
 

 
Elke inzending moet bestaan uit: 

 Naam- en adresgegevens van de indiener. 
 De vermelding of u een beroeps- of amateurkunstenaar bent. 
 Een beschrijving van het idee/concept van het ontwerp. 

 
Specificaties mok: 

 Materiaal: aardewerk 
 Afmetingen: maximum hoogte: 100 mm, maximum doorsnede: 90 mm. Een voorbeeld van 

de mok kan bezichtigd worden bij Toerisme Hoogstraten vanaf 15 januari 2017. 
 Naam ontwerper komt onderaan de mok 
 De kleur van de mok kan door de ontwerper zelf bepaald worden in functie van het 

ontwerp, binnen het beschikbare kleurenpalet. Er wordt slechts één kleur voor de mok 
toegestaan. 

 
Voorwaarden waaraan elke inzending moet voldoen: 

 De ontwerpen worden ingediend onder gesloten omslag zonder dat daarop een verwijzing 
naar de identiteit van de afzender of de ontwerper van het betrokken ontwerp mag staan. 

 De omslag omvat: 
1. het hierboven bedoelde ontwerp, zonder enige vermelding van de identiteit van de 

ontwerper; 
2. een blanco gesloten omslag met daarin de identiteit en de coördinaten van de 

ontwerper. 
 
Op uiterlijk 1 maart 2017 worden de ingezonden ontwerpen beoordeeld door de jury. Zij zullen 
minstens één en maximum vier ontwerpen weerhouden. De jurering gebeurt na een bespreking 
van elk van de ontwerpen en een beoordeling van elk van de juryleden afzonderlijk op een schaal 
van 1 tot 10, uitgaande van de volgende criteria: 

 Algemeen uitzicht van het ontwerp. 
 De vormgeving en de verrassende kijk op Hoogstraten als gastvrije en toeristische stad. 
 De aanwezigheid van het toeristisch aspect van de stad Hoogstraten. 
 De thematiek. 
 De kwaliteit van het ontwerp met het oog op promomateriaal. 
 De mogelijkheid tot combinatie met de bestaande slogan ‘Een stadje met smaak’. 

 
Pas na de jurering zal de omslag met de identiteit van de ontwerpers geopend worden. 

 
Artikel 5: Bekendmaking 
Op zondag 23 april 2017 om 15 uur vindt de bekendmaking met de persvoorstelling plaats. Dit 
valt samen met de Opening van het toeristisch seizoen in Hoogstraten. 
De resultaten worden niet in een openbaar verslag opgenomen, wel in een intern juryverslag. De 
deelnemers kunnen enkel informatie inwinnen op de bekendmaking en via die delen van het intern 
juryverslag, die betrekking hebben op hun eigen inzending. 
De beslissing van de jury is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen briefwisseling gevoerd. 
 
Artikel 6: Eigendomsrecht 
Alle inzenders aanvaarden dat het door hen ingezonden materiaal ter beschikking blijft van 
Toerisme Hoogstraten en door hen vrij kan gebruikt worden in alle vormen van publicaties. 
De deelnemers aan de wedstrijd zien af van alle auteursrechten voor wat betreft alle promotionele 
doeleinden, elke vorm van publicatie of een tentoonstelling van het door hen ingezonden 
materiaal. Stadsbestuur Hoogstraten heeft bijgevolg het monopolie om de winnende logo’s te 
gebruiken. 
Toerisme Hoogstraten zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor eisen of klachten i.v.m. het 
overtreden van rechten of schade door derde partijen. 
 
Artikel 7: Aanvaarden van dit reglement 
Door hun deelname aan de wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met dit reglement. 



 
 
 

 
Artikel 8: Intrekking 
Als geen van de inzendingen voldoen aan de verwachtingen van de jury, kan Toerisme 
Hoogstraten beslissen de wedstrijd te beëindigen zonder aanduiding van een laureaat.  
 
Artikel 9: Prijzenpot 
De winnaars ontvangen een Hoogstraatse cadeaubon van 200 euro. Dit bedrag wordt uitgekeerd 
per persoon, niet per winnend ontwerp. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:  
Toerisme Hoogstraten | Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be  
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