
Boekenweek Schrijfwedstrijd 2020 
1. Inzendingen: 

1. De wedstijd staat open voor alle inwoners van West-Friesland. 
2. Elke auteur mag maar één verhaal insturen. 
3. Deelname aan de wedstrijd is gratis. 
4. Inzendingen worden (bij voldoende deelname) gepubliceerd in een 

boek dat in de Bibliotheek Hoorn te leen zal zijn. 
5. Inzendingen hebben allemaal het thema van de Boekenweek 2020: 

Rebellen en dwarsdenkers.  
6. Inzendingen zijn niet korter dan 300 en niet langer dan 500 woorden. 
7. Inzenden kan vanaf zaterdag 1 februari en de deadline is op zaterdag 

7 maart, om twaalf uur ’s nachts. 
8. Inzendingen die na dat tijdstip binnenkomen, worden niet in 

behandeling genomen. 
9. De auteur verklaart dat het ingezonden werk van eigen hand is en 

geen inbreuk maakt op het auteursrecht van derden. 
10. Inzendingen worden gestuurd naar vzwaan@bibliotheekhoorn.nl en 

moeten voldoen aan de volgende eisen: 
a. Het verhaal wordt aangeleverd in een Word-document (.doc of 
.docx-bestand). 
b. In het Word-document staat bovenaan de naam van de auteur. In 
het verhaal komt de naam van de auteur niet meer voor. 
c. Het verhaal is in een duidelijk leesbaar lettertype (bijvoorbeeld Times 
New Roman, 12 punts), de tekst is links uitgelijnd. 
d. In de e-mail staan naam, achternaam, woonplaats en 
contactgegevens van de auteur (telefoon vast en mobiel). 

11. Met deelname aan de Schrijfwedstrijd verklaart de inzender zich 
akkoord met deze voorwaarden. 

2. Publicatie: 
1. Met inzending verleent de auteur de Bibliotheek Hoorn, met uitsluiting 

van zichzelf en alle anderen, een licentie om het door de auteur 
vervaardigde werk voor de schrijfwedstrijd te exploiteren – en dus te 
plaatsen in de bundel – met inachtneming van de genoemde 
voorwaarden. De auteur behoudt dan ook het auteursrecht. 

2. De auteur stemt toe dat het ingezonden werk gepubliceerd mag 
worden in het Noordhollands Dagblad op zaterdag 14 maart, met naam 
en persoonsgegevens.  

3. Prijzenpakket: 
1. Het beste verhaal wint, naast de publicatie in het Noordhollands 

Dagblad op 14 maart, ook een Boekenbon ter waarde van € 20,-. 
2. De auteur van het beste verhaal mag op zaterdag 14 maart om 12:00 

uur het winnende verhaal voordragen in de Bibliotheek Risdam tijdens 
de activiteit Tafel vol verhalen. 

  



4. Uitslag: 
1. De jury bestaat uit Elly Godijn (schrijfster en uitgever bij Godijn 

Publishing), Martin Burger (Boekhandel Stumpel), Hans Brandsma 
(Redactie Noordhollands Dagblad) en Lianne Dijkman-Wester 
(winnares 2019). 

 

2. De jury beoordeelt alle inzendingen anoniem. 
3. De winnaar krijgt op donderdag 12 maart schriftelijk bericht. 
4. De uitslag wordt op zaterdag 14 maart bekend gemaakt. 
5. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 


