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Reglement Streekdichter Westland e.o.
1) Functieomschrijving
a. De Streekdichter draagt bij aan het sociaal culturele klimaat van het *Westland e.o. door het
schrijven van gedichten en door het voordragen uit eigen werk tijdens culturele activiteiten en
andere gebeurtenissen in de gemeente *Westland e.o.
b. De gedichten van de Streekdichter hebben betrekking op actuele gebeurtenissen in de
Westlandse samenleving. Ook sociaal‐culturele aspecten van het leven in de gemeente kunnen
de Streekdichter inspireren tot het maken van een gedicht.
c. De gedichten zetten door hun inhoud, lyriek en/of humor de bewoners van *Westland e.o.
mogelijk tot nadenken en betrekken hen op een ludieke manier bij de Westlandse samenleving.
2) Taakomschrijving
a. De Streekdichter schrijft in elk jaar van de benoemingsperiode tenminste vijf gedichten, waartoe
persoonlijk het initiatief genomen wordt geïnspireerd door de Westlandse actualiteiten.
b. Daarnaast schrijft de Streekdichter twee gedichten die gaan over een door de Vereniging
‘Schrijvers tussen de kassen’ aan te geven gebeurtenis of thema.
c. Naast een eerste optreden tijdens de manifestatie waar de Streekdichter wordt benoemd, treedt
de Streekdichter op verzoek van het verenigingsbestuur tweemaal per jaar op tijdens een nader
te bepalen culturele activiteit of bij een andere belangrijke gebeurtenis in de gemeente Westland
of verleent medewerking aan een workshop / masterclass of andere taalactiviteit.
d. De Streekdichter is vrij om in aanvulling op het bovenstaande meer activiteiten te ontplooien in
het kader van zijn of haar functie.
e. De Streekdichter informeert de voorzitter van de vereniging over (extra) gedichten die uit hoofde
van de functie geschreven zijn alvorens deze als Streekdichter te ondertekenen.
f. De Streekdichter informeert de voorzitter van het verenigingsbestuur van te voren over
voorgenomen activiteiten die uit hoofde van de functie verricht worden.
3) Benoemingstermijn
a. De Streekdichter wordt benoemd voor een periode van twee jaar, te beginnen in 2018.
b. De termijn loopt van de Landelijke Boekenweek tot de Landelijke Boekenweek twee jaar later.
c. De Streekdichter is na afloop van zijn of haar termijn niet aansluitend herbenoembaar voor een
volgende periode.
4) Selectiecriteria
a. De gedichten van de kandidaten getuigen van vakmanschap.
b. De gedichten hebben zeggingskracht, betekenis en relevantie.
c. De kandidaten hebben een eigen stijl.
d. De kandidaten zijn woonachtig in de gemeente *Westland e.o.
e. De kandidaten zijn in staat tot en bereid om bij verschillende gelegenheden voor te dragen uit
eigen werk.
f. Uitgesloten van de benoeming tot Streekdichter zijn mensen die uit hoofde van hun functie direct
betrokken zijn bij het bestuur van de gemeente Westland (burgemeester, wethouders,
raadsleden en ambtenaren)
g. Tevens zijn de leden van de jury uitgesloten van benoeming.
5)

Wervingsprocedure
De vereniging roept belangstellenden op zich kandidaat te stellen voor de functie via externe media
en de website / nieuwsbrief van de vereniging.
b. Het verenigingsbestuur kan eventuele belangstellenden vrijblijvend attenderen op de functie.
c. De leden van de jury onthouden zich van het persoonlijk attenderen van mogelijk belangstellenden.
d. Kandidaten kunnen zich melden op de in artikel 9 aangegeven wijze.
a.
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Selectieprocedure
Het verenigingsbestuur benoemt een onafhankelijke jury.
De jury wordt voorgezeten door een van de juryleden.
De jury nomineert uit alle inzendingen drie kandidaten.
De jury stelt voor deze drie kandidaten een juryrapport op waarop geheimhouding rust tot de
benoeming van de Streekdichter publiekelijk bekend gemaakt wordt.
e. De jury komt zoveel mogelijk tot consensus in haar keuze voor één kandidaat.
f. Indien geen consensus mogelijk blijkt, beslist de jury bij meerderheid van stemmen.

a.
b.
c.
d.

7)

Samenstelling van de jury
a. De jury bestaat uit tenminste vijf ter zake kundige personen die geen lid zijn van de vereniging
‘Schrijvers tussen de kassen’.
b. Van de leden van de jury zijn tenminste drie personen woonachtig en of werkzaam in de gemeente
Westland.

8)

Vertrouwelijkheid van het werk van de jury
a. De werkzaamheden van de jury worden in vertrouwelijkheid en met geheimhouding verricht.
b. De leden van de jury doen geen mededelingen naar kandidaten, de media of anderen, uitgezonderd
de voorzitter van de vereniging, over of naar aanleiding van de uitslag van de verkiezing.

9)
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

De wijze waarop kandidaten zich kunnen melden
Kandidaten kunnen zich melden door het inzenden van vier gedichten, een kort cv met betrekking tot
zijn of haar dichterschap en een korte brief met daarin de persoonlijke motivatie voor de functie van
Streekdichter. De ingezonden gedichten dienen zonder naamsvermelding als bijlagen verzonden te
worden.
Van deze gedichten dient er één over de streek en één naar aanleiding van een actuele situatie in de
gemeente *Westland e.o. geschreven te zijn.
De inzendtermijn loopt van 01 december tot 19 januari voorafgaand aan de verkiezingsmaand.
De kandidaatstelling wordt in digitale vorm als wordbestand ingezonden aan de vereniging via het
mail adres: streekdichter@schrijvers‐tussen‐de‐kassen.nl
De ontvanger van de kandidaatstellingen is uitgesloten van deelname en maakt geen deel uit van de
jury
De inzendingen worden door de ontvanger geanonimiseerd en daarna doorgezonden aan de jury.
De inzender van de bekroonde gedichten gaat door het inzenden automatisch akkoord met publicatie
van de vier gedichten.
Anonieme inzendingen of inzendingen onder pseudoniem worden uitgesloten van deelname.

10)

De wijze van benoeming
a. De Streekdichter wordt door de vereniging ‘Schrijvers tussen de kassen’ benoemd.
b. De bekendmaking van de drie genomineerden en de benoeming van de Streekdichter vindt plaats
tijdens het door de vereniging georganiseerde Westlands Boekengala in de Landelijke Boekenweek.
c. Tijdens de manifestatie maakt de jury bekend waarom zij voor die persoon gekozen heeft en
vervolgens wordt de Streekdichter benoemd en treedt voor het eerst op.
d. Zo spoedig mogelijk na de benoeming van de Streekdichter hebben het verenigingsbestuur en de
Streekdichter een gesprek over de samenwerking in de komende twee jaar en de bepalingen van dit
reglement.

11)

Dichterlijke vrijheid
Het bestuur van de vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en strekking van de
gedichten van de Streekdichter en kan daarvoor niet door derden verantwoordelijk worden
gehouden.
b. De Streekdichter geniet een grote vrijheid om kritisch te reageren op ontwikkelingen in de
Westlandse samenleving. Dat gebeurt opbouwend en op een wijze die aansprekend is voor grote
delen van de bevolking. Kwetsend of onnodig grievend taalgebruik wordt hierbij vermeden, evenals
directe aanvallen gericht op de persoon. Parodie hoeft echter niet geschuwd te worden.
a.
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De gedichten van de Streekdichter zijn geschreven in het Nederlands of in het Westlandse dialect.

Publicatie van de gedichten van de Streekdichter
De Vereniging publiceert de gedichten van de Streekdichter op haar website www.schrijvers‐tussen‐
de‐kassen.nl en draagt de gedichten ter publicatie voor aan de gemeente en aan de externe media.
b. Zoals aangegeven in 2.c treedt de Streekdichter twee maal per jaar op verzoek van de vereniging op
tijdens een culturele activiteit in de gemeente *Westland e.o. .
c. De vereniging ‘Schrijvers tussen de kassen’ heeft het eerste recht van publicatie van de gedichten. Het
auteursrecht berust bij de Streekdichter.
a.

13)

Als er problemen zijn
De Streekdichter onthoudt zich van activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat
deze schadelijk zijn voor de reputatie van personen of de goede naam van de vereniging.
b. Als er naar aanleiding van een gedicht of een optreden van de Streekdichter problemen ontstaan, zal
het bestuur van de vereniging zich inzetten om deze problemen op te lossen.
c. Indien de Streekdichter zich herhaaldelijk niet houdt aan de bepalingen van dit reglement, kan de
vereniging in het uiterste geval besluiten de Streekdichter tussentijds uit de functie te ontheffen.
d. Indien de Streekdichter geen gedichten schrijft of niet optreedt zoals aangegeven in artikel 2, dan zal
het bestuur van de vereniging daarover in contact treden met de Streekdichter.
e. Als deze gesprekken niet leiden tot de gewenste productiviteit van de Streekdichter, dan kan het
verenigingsbestuur de Streekdichter uit de functie ontheffen.
a.

14)

Honorarium
De Streekdichter ontvangt geen vergoeding, maar voert deze functie vooral uit voor de eer en als
bijdrage aan de Westlandse gemeenschap.
b. In voorkomende gevallen kunnen reiskosten worden gedeclareerd.
c. In geval van commerciële activiteiten, dus waar een vergoeding wordt ontvangen door de vereniging,
ontvangt de Streekdichter 50% van de opbrengst.
d. Aanvullende activiteiten die de Streekdichter ontplooit naast hetgeen de vereniging opdraagt zijn
voor eigen rekening en risico.
e. Voor aanvullende commerciële activiteiten in het kader van het optreden als Streekdichter draagt de
dichter 15% af aan de vereniging.
a.

15)

Begeleiding en Evaluatie
Tenminste eenmaal per jaar is er een voortgangsgesprek tussen het verenigingsbestuur en de
Streekdichter.
b. Tussentijds is er tenminste eenmaal per jaar een voortgangsgesprek tussen de voorzitter van de
vereniging en de Streekdichter.
c. Voor het beëindigen van zijn of haar termijn als Streekdichter vindt er een evaluatiegesprek plaats
tussen het voltallige verenigingsbestuur en de Streekdichter.

a.
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