
Heemkundige Kring Overmere vzw 

 

Wedstrijdreglement ‘Prijs Bouqué’ 

 

Artikel 1 

De Prijs Bouqué wordt uitgereikt aan een auteur van een verdienstelijk artikel in het tijdschrift van de 
Heemkundige Kring Overmere vzw (HKO vzw) in uitvoering van de testamentaire wilsbeschikking van 
de heer Etienne Bouqué, voormalig ondervoorzitter HKO vzw en redacteur van het tijdschrift. 

Artikel 2 

HKO vzw reikt jaarlijks - gedurende minimum 10 jaar - een ‘Prijs Bouqué’ genaamd - uit voor het 
beste artikel of de beste artikelenreeks verschenen in het tijdschrift van HKO vzw. 

De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de jury en/of een jurylid tijdens het Ledenfeest HKO 
vzw te beginnen in 2024, voor artikels verschenen in het voorgaande jaar 2023. 

Artikel 3 

Komen in aanmerking voor de ‘Prijs Bouqué’ artikelen of artikelenreeksen verschenen in het 

driemaandelijks tijdschrift  van Heemkundige Kring Overmere vzw in het voorgaande kalenderjaar. 

Om in aanmerking te komen moet: 

 het artikel of de artikelenreeks bestaan uit minimum 1.000 woorden; 

 het artikel of artikelenreeks gaan over een onderwerp van lokaal historisch of heemkundig 

belang. 

Door het bestuur van HKO vzw wordt jaarlijks een lijst van de in aanmerking komende artikelen  

(+ 1.000 woorden) bezorgd aan de jury. 

Artikel 4 

De artikelen en artikelenreeksen worden beoordeeld door een jury: 

 het bestuur van HKO vzw stelt deze jury samen; 

 deze jury is samengesteld uit minstens vier leden - niet-bestuursleden van HKO vzw; 

 de juryleden stellen in hun midden een voorzitter en een secretaris aan. 

De jury kan persoonlijk aanwezig, virtueel aanwezig of schriftelijk overleggen. 

Artikel 5 

De ontvankelijke artikelen worden door de jury op basis van een aantal criteria op hun kwaliteit 

beoordeeld. 

Volgende beoordelingscriteria worden in aanmerking genomen: 

1) de intensiteit, kwaliteit en historische correctheid van het bronnenonderzoek; 

2) de relevantie, originaliteit van het onderwerp en maatschappelijke waarde voor Overmere; 



3) de moeilijkheidsgraad van het onderwerp; 

4) de schrijfstijl en de leesbaarheid; 

5) de meerwaarde aangebracht door illustraties en foto’s; 

6) de omvang van het artikel of de artikelenreeks. 

Elk jurylid kent op basis van de beoordelingscriteria aan elk ontvankelijk artikel of artikelenreeks, 

voor elk criterium een score toe, gaande van 1 tot 5 waarbij 5 overeenkomt met de beste score en  

1 met de slechtste. 

Hierna wordt voor elk artikel en elke artikelenreeks: 

 het gemiddelde van de score van de juryleden op elk selectiecriterium berekend, waarbij de 

score van elk jurylid hetzelfde gewicht heeft; 

 de totaalscore voor alle selectiecriteria samen berekend waarbij elk selectiecriterium 

hetzelfde gewicht heeft. 

De artikelen en artikelenreeksen worden gerangschikt op basis van de bekomen totaalscore. 

Enkel de beste twee artikelen of artikelenreeksen worden geselecteerd en bekend gemaakt. 

Artikel 6 

De Prijs Bouqué wordt plechtig uitgereikt tijdens het eerste Ledenfeest HKO vzw na de in artikel 2 

bedoelde periode en dit voor de eerste keer tijdens het Ledenfeest HKO vzw van 2024. 

Er worden twee geldprijzen uitgereikt: 

- de eerste prijs bedraagt 240 euro; 

- de tweede prijs bedraagt 200 euro. 

De winnaars ontvangen eveneens een certificaat. 

Artikel 7 

Auteurs van een artikel of artikelenreeks in het tijdschrift van HKO vzw worden geacht op de hoogte 

te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan. Dit reglement is raadpleegbaar op 

de website www.overmere.be. 

Artikel 8 

Juryleden die het afgelopen jaar een artikel schreven dat in aanmerking komt voor de prijs Bouqué 

onthouden zich van jurering voor het desbetreffende jaar. 

Artikel 9 

De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de artikelen of artikelreeksen het advies van 

externe deskundigen in te winnen. 

Artikel 10 

De jury komt niet terug op genomen beslissingen. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. 

 

Dit reglement werd opgemaakt door een werkgroep op 15 december 2022 en goedgekeurd door het 

bestuur van HKO vzw op 12 januari 2023. 

http://www.overmere.be/

