
Wedstrijdreglement: Week van de Official mediaverhalen 

 

Algemeen 

Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijd 

die loopt op www.vlaamsesportfederatie.be en de organisator van deze wedstrijd (Vlaamse Sportfederatie vzw, 

met zetel te 9000 Gent, Zuiderlaan 13). Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit reglement. 

De wedstrijd eindigt op 27.10.2019 maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, 

onderbroken, stopgezet of verlengd door de organisator.  

De wedstrijd wordt gratis aangeboden en doet geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Vlaamse 

Sportfederatie vzw. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Vlaamse Sportfederatie vzw tegenover de 

deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Vlaamse Sportfederatie vzw aanvaardt geen verantwoordelijkheid 

voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet 

uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen 

van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie. 

Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Vlaamse Sportfederatie vzw. De beslissingen zullen 

finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep. 

Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed 

hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. 

 

Wedstrijdverloop 

De wedstrijd loopt tussen 15.09.2019 en 27.10.2019. De opdracht van de wedstrijd is: kom op een positieve 

manier in de media met één of meerdere officials.  

De deelnemer bezorgt de inzending(en) per mail aan info@vlaamsesportfederatie.be. Die mail omvat alle 

hieronder gevraagde gegevens. De deelnemer mag meerdere inzendingen doen. 

De deelnemer plaatst het mediaverhaal ook online via sociale media en gebruikt hiervoor de hashtags 

#bedanktscheids of #bedanktjury. 

De winnaar wordt persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs. 

 

Deelname en registratie 

De deelnemer aanvaardt het wedstrijdreglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Die 

beslissingen zijn definitief en bindend. 

Iedere erkende Vlaamse sportfederatie, lid van Vlaamse Sportfederatie vzw, kan deelnemen aan deze 

wedstrijd. 

De deelnemende federatie bezorgt volgende gegevens:  

- naam en e-mailadres van een contactpersoon  

- een link naar het nieuwsbericht, televisie- of radiofragment 

 

Prijs 

Aan de wedstrijd is volgende prijs verbonden: een foodtruck, frietkraam of hamburgerkraam (naar keuze) ter 

waarde van 1.500 euro. De winnaar kan de prijs op een event (naar keuze) in Vlaanderen plaatsen, en dat ten 

laatste op 31.12.2020. 

mailto:info@vlaamsesportfederatie.be


De gewonnen prijs kan niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten. 

De prijs gaat naar een inzending die voldoet aan volgende voorwaarden:  

- De berichtgeving is gepubliceerd via een perskanaal: radio, televisie, (online) krant of tijdschrift. 

- De berichtgeving vermeldt bij voorkeur de “Week van de Official”. 

- De berichtgeving gebeurt tijdens de looptijd van de wedstrijd. 

- De berichtgeving heeft betrekking op één of meerdere officials of feiten over officials. De 6 

officials/boegbeelden op de campagnewebsite www.weekvandeofficial.be tellen niet mee (Henri 

Cuypers, Virginie Hermans, Chris Masset, Johan Meersman, Lander Vaneecke, Mia Willems). 

- De berichtgeving bevat een positieve boodschap. 

- De inhoud van de berichtgeving is vrij te bepalen. 

Een onafhankelijke jury, bestaande uit minstens 3 personen aangeduid door de Vlaamse Sportfederatie vzw, zal 

oordelen over de inhoud van de inzending en een score (op 50) toekennen op basis van volgende criteria: 

- Creativiteit (aanpak, onderwerp, invalshoek,…) (max. score: 20) 

- Impact (bereik, de mate waarin het mediaverhaal leeft op sociale media,…) (max. score: 20) 

- Aandacht voor het verhaal achter de official(s) (max. score: 10) 

 

Privacy 

De opgevraagde gegevens worden enkel aangewend in het kader van deze wedstrijd en worden geenszins 

gebruikt voor enig commercieel doel. De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Via 

www.vlaamsesportfederatie.be kan de integrale privacyverklaring geconsulteerd worden. 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/

