
Reglement Nooit Terug Prijs voor Poëzie
De Nooit Terug Prijs voor Poëzie wordt georganiseerd door een werkgroep onder 
auspiciën van de Stichting de stad. De organisatie is in handen van Jeroen Markusse 
en Anneke van Veen. De jury voor de editie 2019 bestaat uit Marieke van Leeuwen, Pieter 
Breman, Kees Klok, Jacoline de Heer en Jeroen Markusse. 
Hoofdsponsor is Dura Vermeer.

Doelstelling: Met de instelling van de Nooit Terug Prijs voor Poëzie willen Stichting de 
stad en alle samenwerkingspartners van het Nooit Terug Festival schrijvers en potentiële 
dichters uitdagen.

Prijs  - draagt het gedicht voor tijdens het festival op 22 juni
De winnende schrijver - ziet zijn of haar gedicht gepubliceerd in Ballustrada 
 - ontvangt een bedrag van 300 euro

Thema: ‘Over het water’

Doelgroep: Iedereen met interesse en enige vaardigheden in het schrijven van gedichten, 
in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Schrijvers die reeds bij een grote, landelijke uitgeverij een 
zelfstandig literair werk hebben gepubliceerd, zijn van deelname uitgesloten. 

Inzenden - bestaat uit één tekst van maximaal 350 woorden.
 - mag niet eerder gepubliceerd zijn. 
 - moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. 
De inzending - dient te worden aangeleverd in Word, 
   opgemaakt op A4-formaat, regelafstand anderhalf, 
   12 punts, goed leesbaar lettertype, zoals Times of   
   Arial. 

De inzending dient aangeleverd te worden als bijlage bij een e-mail aan:
poezieprijs@gmail.com
In de e-mail dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 
 a. titel van de inzending 
 b. naam van de inzender (geen pseudoniem) 
 c. adres 
 d. telefoonnummer 
 e. e-mailadres 
 f. geslacht 
 h. geboortedatum 

Met uitzondering van de titel mogen deze gegevens niet in het document van de inzen-
ding zelf vermeld staan.

Iedere deelnemer mag slechts éénmaal en onder één naam deelnemen. 
Inzendingen zijn welkom tot en met 31 mei 2019. Inzendingen die buiten deze termijn 
worden aangeleverd, komen niet voor beoordeling in aanmerking. De inschrijvers 
krijgen een bericht van ontvangst. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

De jury beoordeelt de inzendingen anoniem. 
De jury stelt uit de inzendingen een shortlist (top-10) samen en nomineert daaruit de drie 
inzendingen die in aanmerking komen voor de prijs. De shortlist en de nominaties wor-
den bekendgemaakt op 11 juni. Tijdens het festival wordt de winnaar bekendgemaakt.
Genomineerden die niet aanwezig zijn, komen niet in aanmerking voor de prijs. 
De uitspraak van de jury is bindend, er is geen juryrapport.

De verstrekte persoonsgegevens van deelnemers en hun ingezonden teksten worden 
alleen gebruikt in het kader van de in dit reglement beschreven dichtwedstrijd. 
Zij worden maximaal tot drie jaar na de uitreiking bewaard voor een goede afwikkeling 
en uitnodiging voor een volgende editie van de dichtwedstrijd. Daarna worden alleen nog 
naam, titel en categorie van de inzending bewaard en van de top 10 ook de ingezonden 
teksten, ten behoeve van de literaire geschiedschrijving. 

Algemene voorwaarden 
Deelnemers die zich niet houden aan dit reglement worden van deelname uitgesloten. 
Over het verloop of de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 
Deelnemers behouden te allen tijde de auteursrechten op hun inzending. 
Inzenders geven door deelname aan de wedstrijd toestemming voor eventueel gebruik 
van hun inzending voor promotionele doeleinden ten behoeve van de wedstrijd. 
Deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van het reglement behorend bij de wedstrijd. 
De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of 
vermissing van inzendingen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel 
ontstaat beslist de organisatie. 
De winnaar stemt in met plaatsing in Ballustrada en zal voorafgaand aan het verschijnen 
in dit blad het winnende gedicht niet in een ander literair tijdschrift publiceren. 

Meer informatie: poezieprijs@gmail.com
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