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Reglement 

I M A G O 2020 
 

 

WEDSTRIJD VOOR SCHILDERKUNST 

WILLEMSFONDS  WEST-VLAANDEREN 

 

 
Sinds 1980 organiseert het Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen een 

provinciale wedstrijd voor schilderkunst. 

 

Deze wedstrijd, met daaraan gekoppelde tentoonstellingen, wordt omwille van het succes voor 

zowel de kunstenaars als voor de organisatoren om de 5 jaar opnieuw georganiseerd. 

 

Nu, 40 jaar na de eerste editie, organiseert de Willemsfondsafdeling Kunst-Wijs vzw voor de 

negende maal IMAGO. 

 

IMAGO 2020 richt zich tot West-Vlaamse kunstschilders die met hun actueel werk het imago 

van de hedendaagse kunst bepalen. 

 

 

REGLEMENT 

 
1.ALGEMEEN 

 
1.1  Definitie 

Deze wedstrijd, die om de 5 jaar wordt uitgeschreven vindt plaats in 2020 in de Provincie 

West-Vlaanderen.  Het werk van de laureaat en van de geselecteerden wordt tentoongesteld 

in een rondreizende tentoonstelling. 

 

1.2. Kandidaat-deelnemers 

De wedstrijd richt zich tot alle kunstschilders, zonder leeftijdsbeperking, geboren en/of 

woonachtig in de Provincie West-Vlaanderen. De bestuursleden van de Willemsfondsafdeling 

Kunst-Wijs en de leden van de Raad van Bestuur van het Provinciaal Verbond van West-

Vlaamse Willemsfondsafdelingen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 

 

1.3. Richtlijnen met betrekking tot de werken 

Het onderwerp is WATER 
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Wat betekenen water voor de kunstenaar?  Water als levensbron ? Water als bodemloze 

vergeetput? Zuiverend Water? Bezoedeld Water?  

De werken moeten recent zijn, betrekking hebben op het opgelegde thema, mogen niet 

behoren tot een privé- of openbare verzameling en niet bekroond zijn geworden op een 

vroegere wedstrijd. 

Alle werken moeten voorzien zijn van een degelijk ophangsysteem (bv. 2 ogen + verbinding). 

 

Maximale afmetingen van de schilderijen: 1,60m op 1,80m. De werken mogen niet zichtbaar 

gesigneerd zijn. Een gesloten omslag wordt op de achterzijde van het werk aangebracht met 

daarin: naam, huidig adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboorteplaats en geboorte- 

datum, curriculum vitae, titel van het werk, gebruikte techniek, jaar van uitvoering en 

prijswaarde. 

 

1.4. Deelname 

Elke deelnemer mag maximum 2 werken inleveren. 

De deelname wordt effectief bij:  

1. overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer: BE65 0018 2635 4796 

van Kunst-Wijs, vzw Frankrijklaan, 50 te 8450 Bredene . € 50 voor deelnemers ouder 

dan 30jaar (geboren 1 december 1989 of vroeger)/ € 25 voor deelnemers jonger dan 

30.jaar ( geboren na 1 december 1989), met vermelding “IMAGO 2020”. 

2. opsturen van het ingevulde inschrijvingsformulier aan Mevr. Sonja De Craemer, 

Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende. 

 

Uiterste datum voor inschrijving ( beide bovenvermelde voorwaarden vervuld zijnde): 1 december 

2019. Poststempel geldt als bewijs. 

 

De deelnemers verbinden zich ertoe hun werken, indien door de jury bekroond of geselecteerd 

tot na de laatste tentoonstelling in december 2020 ter beschikking van de organisator te laten. 

 

 

2.DE WEDSTRIJD 

 
2.1.  Prijzen 

Eerste laureaat: € 1500 Prijs Willemsfonds West-Vlaanderen. 

Tweede prijs:     € 750  

Derde prijs: € 400  

Vierde prijs:   Verrassingsprijs . 

De geselecteerde werken worden samen met het werk van de prijswinnaars opgenomen in de 

promotionele tentoonstellingen. 

Het bekroonde werk van de laureaat wordt eigendom van het Willemsfonds West-Vlaanderen. 

 

2.2.  De Jury 

De inzendingen zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. Tegen de uitspraak en 

selectie van de jury is geen verhaal mogelijk. De samenstelling van de jury zal bekend gemaakt 

worden op de proclamatie.  
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2.3  Inlevering van de werken 

Het inleveren van de werken wordt voorzien op woensdag 16 januari 2020 tussen 15u.00 en 

20u.00. in de lokalen van LM W-Vl Revillpark 1, 8000 Brugge. 

De deelnemers ontvangen een “bewijs van afgifte”. 

 

2.4  Jurering 

De werkzaamheden van de jury grijpen plaats op vrijdag 18 januari 2015. De jury staat onder het 

voorzitterschap van dhr. Hugo Brutin. 

 

2.5.  Verwittiging 

De dag na de jurering zullen de resultaten aan de media medegedeeld worden. De prijswinnaars 

zullen door de organisatoren telefonisch of schriftelijk of via mail verwittigd worden. 

 
2.6.  Proclamatie 

De proclamatie gebeurt in aanwezigheid van talrijke kunstcritici en notabelen uit de culturele 

wereld. Deze prijsuitreiking wordt gevolgd door een receptie. De proclamatie is op vrijdag 20 

maart 2020 om 19.30 uur in cultuurcafé de K’Trolle te Roeselare. 

 

Alle deelnemers zullen worden uitgenodigd tot deze plechtige proclamatie. 

De laureaat en de geselecteerden zullen voor deze proclamatie een tiental uitnodigingen krijgen.  

 

2.7.  Afhaling van de niet-geselecteerde werken. 

De niet-geselecteerde werken worden, mits voorleggen van het “bewijs van afgifte” (zie punt 

2.3.), opgehaald op maandag 21 januari 2020 tussen 15u00 en 20u00. Geen enkel werk zal tijdens 

de proclamatie en de receptie teruggegeven worden. 

 

Na 21 januari 2020 worden niet-opgehaalde werken in een opslagplaats in de Provincie West-

Vlaanderen ondergebracht op kosten van de deelnemer naar rato van € 25 per werkdag. 

Na één maand worden de werken eigendom van de vzw Kunst-Wijs.  

 

2.8.  Verzekering 

De kunstenaar geeft aan het Willemsfonds West-Vlaanderen de toestemming om het kunstwerk 

met een waarde van  € X te exposeren tijdens de ‘IMAGO 2020’ tentoonstellingen tot eind 

december 2020. De kunstenaar verklaart bij deze dat het kunstwerk al dan niet door 

hem/haarzelf verzekerd werd van nagel tot nagel gedurende de hele periode.  Hij ontslaat het 

Willemsfonds, buiten risico’s welke gedekt worden door zijn normale polis burgerlijke 

aansprakelijkheid, van alle verantwoordelijkheid omtrent niet te recupereren schade wanneer die 

zich voordoet. 

 
3.DE PROMOTIONELE TENTOONSTELLING 

 
3.1.  Samenstelling van de tentoonstelling 

De Jury stelt autonoom de tentoonstelling samen.   

3.2.  Verloop  
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De tentoonstellingen, open voor het groot publiek en aangekondigd in de media, vinden plaats 

vanaf 20 maart 2020 t.e.m. december 2020.   

 

Deze tentoonstellingen brengen voor de geselecteerde kunstenaars geen extra kosten mee. 

 

3.3.  Verkoop 

De inrichters zijn bereid de mogelijke kopers in contact te brengen met de betrokken 

kunstenaars. 

 

3.4.  Afhalen van de geselecteerde werken 

De exacte gegevens hieromtrent worden later medegedeeld.  

 

 

4.SLOTBEPALING 

 
Deelname aan de wedstrijd houdt voor de deelnemers de aanvaarding in van de voorschriften van 

bovenstaand reglement.   

 

ORGANISATIE 

 
Kunst-Wijs, vzw 

Frankrijklaan 50 

8450 Bredene 

 

CONTACT 

Lieven Demets, voorzitter  059  32 23 51  

lieven.demets@telenet.be   
 

WERKGROEP IMAGO 2020  
Lieven Demets, Bredene; 

Erna Van Hyfte, Oostende; 

Marianne Deryckere, Zwevegem; 

Ivette Van Raepenbusch, Oostende 

Suzy Feys, Veurne; 

Sonja De Craemer, Oostende; 

     
Hilde Deloddere       Lieven Demets 

Voorzitter Provinciaal Verbond     Voorzitter Kunst-Wijs 

West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen 
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