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Wedstrijdreglement 
 
 

1. Algemeen  
 

- Beweging.net Midden-Vlaanderen (MVL) en/of CAW (christen arrondissement 
werkersverbond fv) is het netwerk van christelijke sociale organisaties en ondernemingen. 

 
- De leden willen in het netwerk oplossingen zoeken voor de problemen van vandaag, elkaar 

versterken, wegen op het beleid en zo antwoorden vinden die ze alleen niet kunnen 
realiseren, of hun eigen expertise overstijgen. Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW 
is niet zomaar een netwerk: de stichtende leden ondertekenden een handvest waarin zij zich 
sterk engageren voor een gezamenlijke aanpak vanuit een missie en visie. De leden zijn: ACV, 
CM, Familiehulp, Femma, Internationaal Comité, KAJ, kwb, OKRA, Pasar, Samana en 
Wereldsolidariteit. 

 
- In de regio Midden-Vlaanderen maken volgende partners (leden) ook deel uit van het 

netwerk: VCLB regio Gent, verzekeringsagentschap, Sociale Huisvestingsmaatschappij Het 
Volk, Thuiszorgwinkels MVL, FV De Stroom, vzw Europees Forum, vzw Katholieke 
Werkmanskring, vzw Christelijke Coöperatieve Dienstverlening, vzw Cador, cvba GENTCO, FV 
ACW Verbond ZOVL, vzw Pasar regio Gent-Eeklo en in het bijzonder vdk bank. 

 
- De vier geassocieerde partners (leden) zijn: Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg en Pax Christi. 

Beweging Academie en Procura zijn tevens verbonden vzw's (leden) met beweging.net MVL 
en CAW. 

 
- Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW staat in voor het organiseren van het netwerk: 

faciliteren van samenwerking, projecten opstarten en uitvoeren, wegen op het beleid, 
dienstverlening aan de partnerorganisaties, overkoepelend sociaal ondernemerschap. 

 
- Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is een feitelijke vereniging die de 

samenwerking op een transparante manier vormgeeft. De vrijwilligers en beroepskrachten 
van FV CAW en van Groep Beweging zijn de motor van het netwerk. 

 
- Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW streeft naar een kwaliteitsvol leven voor 

iedereen. Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op 
een samenleving waarin iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is 
en waar we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel. 

 
- Wij geven werkenden, niet-werkenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in 

de samenleving. We zoeken naar structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
en vertrekken daarbij vanuit een werknemersstandpunt. We doen dat via dienstverlening, 
collectieve belangenbehartiging, netwerking, dialoog en samenwerking met anderen en door 
het ontwikkelen van eigen initiatieven. 

 
- Kenmerkend voor ons netwerk is de vrijwillige inzet voor de andere – in de buurt, de 

leefomgeving en op het werk – en voor de samenleving. Onze opdracht is gestoeld op de 
grondprincipes van de participatieve democratie en geïnspireerd door christelijke waarden 
en de Universele Rechten van de Mens. 

 



- Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is een sterk samenwerkingsverband, waarin de 
partners elkaar versterken in hun werking. We staan open voor nieuwe leden en andere 
samenwerkingsverbanden. We profileren ons als middenveld en nemen daarmee positie in 
tussen burger, markt en staat. 
 
 

- De teken- en schilderwedstrijd wordt tweejaarlijks ingericht door beweging.net Midden-
Vlaanderen, Korenlei 20 te 9000 Gent in partnerschap met vdk bank, Sint-Michielsplein 16, 
9000 Gent 9000 Gent.  

 
 

2. Opdracht 
 

- De opdracht van de teken- en schilderwedstrijd kadert binnen het beweging.net thema Kleur 
je Buurt op school en is samengesteld in samenspraak met professionals uit het werkveld. 

 
3. Deelnemen aan de wedstrijd 

 
- De teken- en schilderwedstrijd richt zich tot kleuterscholen en basisscholen uit het vrij 

onderwijs in de regio Midden-Vlaanderen.  
- Het is directie van de school die de deelname aan de teken- en schilderwedstrijd bevestigt en 

de klassen inschrijft. Bij de inschrijving geeft de directie aan welke klassen men inschrijft van 
de derde kleuterklas en hoeveel kleuters er in de klas zitten. Namen, voornamen en/of 
andere gegevens worden niet opgevraagd en moeten ook niet doorgegeven worden.  

- Inschrijven kan door vóór 25 oktober 2021 het inschrijvingsformulier op 
www.beweging.net/mvl in te vullen of te mailen naar schilderwedstrijd@beweging.net.  

- Bij inschrijving aanvaardt de directie de voorwaarden beschreven in dit wedstrijdreglement. 
- De wedstrijd is gratis. 
- De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de 

wedstrijdvoorwaarden voldoen. De organisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering 
te motiveren. 

 
4. Duur en verloop van de wedstrijd 

 
- De deadline om in te schrijven is voorzien op 25 oktober 2021. 
-  Tussen 15 en 18 november 2021 ontvangen alle klassen het teken- en schilderpapier met een 

gedetailleerde opdracht. 
- Van zodra de leerkracht het teken- en schilderpapier ontvangen heeft, mogen de kleuters 

aan de opdracht beginnen. 
 

5. De ingediende werkjes dienen aan de hierna vermelde ontvankelijkheidscriteria te 
voldoen: 
 

- De werkjes dienen in het bezit te zijn van de lokale contactpersonen van beweging.net tegen 
16 januari 2021. 

- Ongeacht het aantal deelnemende kleuters moeten de teken- en schilderwerkjes per klas 
afgegeven of opgestuurd worden. Bij de teken –en schilderwerkjes zit een klaslijst met naam, 
voornaam en klasnummer van de kleuters zodat de jury de drie winnaars kan identificeren. 

- Om objectiviteit bij de beoordeling te waarborgen mogen op de voorzijde van de teken –en 
schilderwerkjes geen namen voorkomen van de kleuters, klas of school. De kleuterleid(st)er 
mag wel op de keerzijde het werkje een titel geven of vermelden waarover de kleuter precies 
geschilderd heeft. Elk werkje krijgt op de keerzijde ook een identificatienummer. 

http://www.beweging.net/mvl
mailto:schilderwedstrijd@beweging.net


- Op een afzonderlijke klaslijst moet elk nummer van de inzending strikt overeenstemmen met 
de naam van de betrokken kleuter. Die klaslijst wordt samen met de schilderwerkjes onder 
gesloten omslag afgegeven. Elke deelnemende klas ontvangt een modelklaslijst na 
inschrijving. 

 
6. Jurering  
- Om de jury zo objectief mogelijk te laten beoordelen, mag er alleen geschilderd worden op 

het papier dat u door de organisator is bezorgd. 
- In een eerste fase gebeurt de jurering door het plaatselijk bewegingspunt en dit tussen 17 

januari en 1 februari 2022. De jury zal de werkjes beoordelen op basis van de originaliteit en 
de artistieke kwaliteiten. Uit elke klas wordt een top-3 geselecteerd. Deze werkjes worden 
vervolgens bezorgd aan het regionaal beweging.net-secretariaat. 

- De beslissing om niet te worden opgenomen in de top-3 is bindend en kan niet aangevochten 
worden en hierover kan ook niet gecorrespondeerd worden, noch per brief, per mail of 
telefonisch. 

-  Uit alle winnaars worden door een arrondissementele jury nog eens 50 topwinnaars met 
daaronder 5 superwinnaars uitgekozen.  De beslissing van de jury is bindend en hoeft niet 
gemotiveerd of gecommuniceerd te worden. Alleen het oordeel van de jury is bepalend voor 
het toekennen van de prijzen.  

- De werkjes kunnen tentoongesteld worden op openbare plaatsen door het plaatselijk 
bewegingspunt.  

- Van zodra de winnende werkjes bekend zijn wordt dit bekendgemaakt aan de betrokken 
school. 

- Het is de school die de ouders van de winnaars op de hoogte brengt en hen de uitnodiging 
voor de kindernamiddag bezorgd, samen met een antwoordkaart en prijzenbon. 

 
 

7. Prijsuitreiking 
 

- De laureaten worden via de school uitgenodigd op de prijsuitreiking. Deze heeft plaats op 
zaterdag 19 maart om 14u30 in de Brielpoort te Deinze. Ouders moeten zich inschrijven bij 
Christelle Steurbaut van beweging.net. 

- De prijzen kunnen ten vroegste op zaterdag 19 maart na de show afgehaald worden in de 
Brielpoort te Deinze. De prijs wordt enkel meegegeven op vertoning van een geldige 
prijsbon; 

-  Indien men verhinderd is mag men de prijs laten afhalen door een derde op voorwaarde dat 
hij of zij een geldige prijsbon kan voorleggen. 

- Prijzen die niet worden afgehaald kunnen t.e.m. 30 juni 2021 afgehaald worden bij 
beweging.net Midden-Vlaanderen, Korenlei 20, 9000 Gent en dit binnen de kantooruren. Als 
organisatie behouden we ons het recht de prijzen die niet afgehaald zijn ter beschikking te 
houden op een andere locatie. 

- De organisatie kan tijdens de kindernamiddag acties uitwerken in functie van persoons –en 
gegevensverzameling. De gegevens die verzameld worden kunnen, geheel in overeenkomst 
met de geldende GDPR-wetgeving, bijgehouden worden door beweging.net en de partners 
van de schilderwedstrijd en kindernamiddag.  

- Foto’s die op de kindernamiddag worden genomen kunnen gebruikt worden in de 
communicatiekanalen van beweging.net Midden-Vlaanderen. 

 
 
 
 
 



8. Reglement 
 

- Door zich in te schrijven aanvaardt de school automatisch de wedstrijdvoorwaarden bepaald 
in dit reglement. 
 

9. Persoonsgegevens 
 
- Voor de verwerking van de persoonsgegevens verwijzen we naar het privacybeleid dat u kan 

terugvinden op https://www.beweging.net/midden-vlaanderen/privacybeleid  
 

10. Wenst u nog meer inlichtingen? 
 
Teken- en schilderwedstrijd beweging.net Midden-Vlaanderen 
Jan Reunes 
Korenlei 20 
9000 Gent 
Tel. 09 269 96 69 
e-mail jan.reunes@beweging.net  

https://www.beweging.net/midden-vlaanderen/privacybeleid
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