
De gezondste organisatie van 

Waregem 2018 

 

Wedstrijdreglement 
 

 

 

Art.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de adviesraad ‘Waregem wordt Gezonder’ 

Schakelstraat 41, 8790 Waregem – 056 62 97 39 – preventie@welzijn.waregem.be) in 

samenwerking met het Welzijnshuis en het stadsbestuur van Waregem. 

Art. 2 Deze wedstrijd richt zich naar alle organisaties van Waregem. 

Art. 3 Projecten worden pas aanvaard als ze aangevraagd worden via het aanvraagformulier en 

bezorgd worden zoals aangegeven in dit formulier. Organisaties krijgen een 

ontvangstbevestiging. 

Art. 4 Projecten hebben een duidelijke link met minstens een van de drie thema’s waar ‘Waregem 

wordt Gezonder’ dit jaar op in zet, namelijk niet-roken, bewegen en geestelijke gezondheid. 

Art. 5 Projecten worden ingediend tegen ten laatste 30 november 2018. 

Art. 6 ‘Waregem wordt Gezonder’ beoordeelt alle projecten en kiest de drie ambassadeurs. De 

gouden award is 750 euro waard, zilver 500 euro en brons is goed voor 250 euro, allemaal in 

Waregembonnen. 

Art. 7 ‘Waregem wordt Gezonder’ quoteert via volgend puntensysteem (totaal 100 punten): 

ALGEMEEN (10 punten) 

Is de aanvrager een organisatie uit Waregem?  

Ja = 5 punten  

Nee = komen niet in aanmerking 

Vindt het project zelf plaats in Waregem? 

Ja = 5 punten 

Nee = 0 punten 

 

INHOUDELIJK PROJECTVOORSTEL (90 punten) 

- Sluit het project aan bij 1 van de 3 voorgestelde thema’s, namelijk niet-roken, bewegen en 

geestelijke gezondheid?  (20 punten). 

- Is het project vernieuwend voor de organisatie?  (20 punten). 

- Is het project vrij en makkelijk toegankelijk voor geïnteresseerden?  (10 punten). 
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- Wordt er samengewerkt met andere organisaties voor het project?  (10 punten). 

- Werden de mensen, voor wie het project bedoeld is, betrokken bij de uitwerking of de 

uitvoering van het project? (10 punten) 

- Is er aandacht voor kwetsbare deelnemers (bijvoorbeeld mensen met een handicap, 

mensen in (kans)armoede,…) binnen het project?  (10 punten). 

- Is er aandacht om het project na de uitvoering deel te maken van de vaste werking en zo 

te verankeren?  (10 punten). 

Art. 8 De winnaars worden bekend gemaakt begin 2019. 

Art. 9 Winnaars krijgen een geldprijs, een trofee en een logo ter beschikking. 

Art. 10 De drie winnaars verbinden zich ertoe om in 2019 hun ambassadeurschap uit te dragen door 

gebruik te maken van het logo bij mails, brieven, affiches, flyers,… 

Art. 11 Alle deelnemers verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement. Zaken die 

 aanleiding zouden kunnen geven tot betwisting, en die niet geregeld worden door dit 

 wedstrijdreglement, zullen door de adviesraad Waregem wordt Gezonder beslecht worden. 

 


