
Wedstrijdreglement verkiezing  Polderdichter van de Krimpenerwaard 

1. Kunstenaarsvereniging De Krimpener Kunstwaard organiseert een 

poëziewedstrijd t.b.v. de verkiezing van de polderdichter van de 

Krimpenerwaard. 

2. De wedstrijd staat open voor deelnemers  die achttien jaar of ouder zijn. 

Uitgesloten van deelname zijn juryleden of familieleden daarvan en personen 

die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van de Poëziewedstrijd 

polderdichter van de Krimpenerwaard. 

 

3. Deelnemers zijn bereid bij benoeming 2 jaar lang over de Krimpenerwaard  te 

dichten. Zij maken hiervoor minstens 3 nieuwe gedichten per jaar.  

 

4. De gekozen polderdichter dingt na een ambtsperiode van twee jaar niet 

aansluitend opnieuw mee naar de titel.   

 

5. Elke deelnemer aan de verkiezing mag maximaal drie gedichten insturen met 

elk een maximale lengte van 25 regels (inclusief witregels). De gedichten sluiten 

aan bij de doelstelling van de verkiezing van de polderdichter van de 

Krimpenerwaard 

 

6. De gedichten zijn in de Nederlandse taal. De auteur beschikt over de volledige 

auteursrechten. Inzendingen die niet aan deze eis voldoen worden van 

deelname uitgesloten. De ingezonden gedichten worden niet geretourneerd. 

 

7. De auteursrechten blijven volledig in handen van de auteur die door deel te 

nemen wel toestemming verleent voor de publicatie van zijn gedicht(en) in het 

kader van de uitslag van de wedstrijd. 

 

8. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. De jury kan 

voorstellen de polderdichter van de Krimpenerwaard niet te kiezen als zij 

oordeelt dat geen enkele van de ingezonden gedichten hiervoor in aanmerking 



komt. In dat geval kan de huidige polderdichter een tweede periode aanblijven.  

 

9. Alle deelnemers worden per e-mail uitgenodigd voor de feestelijke 

verkiezingsavond. De bekendmaking van de nieuwe polderdichter vindt tijdens 

de verkiezingsavond plaats. 

 

10. De uitslag die door de jury is vastgesteld is bindend. Er kan niet over worden 

gecorrespondeerd. Door inzending stemmen deelnemers in met dit reglement. 

 

11. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet of te laat ontvangen  

gedichten. Te laat ontvangen inschrijvingen zijn uitgesloten van deelname.  

 


