Reglement 2019
Organisatie
1. De Nijmeegse Literatuurprijs wordt georganiseerd door een werkgroep onder auspiciën
van de Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen. Hoofdsponsor is Dekker van de Vegt
Boekverkopers.
In de werkgroep zitten zowel afgevaardigden van enkele organisaties, alsmede
betrokkenen bij de Nijmeegse literatuur à titre personnel.Voor de editie 2018 is de
organisatie in handen van: Noema Neijboer (Poëziecentrum Nederland), Frank
Houtappels (de Gelderlander), Monique de Koning-Verwijmeren (OBGZ), Jurrian
Kooiman (Op Ruwe Planken), Tom Verstappen (Nieuwe Oost | Wintertuin) en Frank
Norbert Rieter (schrijver).
2. De organisatie stelt een deskundige jury samen. De jury voor de editie 2019 bestaat uit
Dennis Gaens (schrijver), Edwin van Meerkerk (Radboud Universiteit) en Maaike
Pleging (Lebowski Publishers).
3. Naast de jury worden specialisten gezocht die de jury van input kunnen voorzien in het
geval er inzendingen komen in een genre waarvan de jury prijs stelt op een oordeel van
iemand die specifiek in dat genre beter thuis is.
Doelstelling
Met de instelling van de Nijmeegse Literatuurprijs schrijvers in de regio Nijmegen uitdagen
literatuur te schrijven. Deze schrijvers helpen zich verder te ontwikkelen. Dit gebeurt door
inzendingen te beoordelen en van feedback te voorzien, door de winnende auteurs een
podium te bieden en de beste inzendingen te publiceren.
Doelgroep
1. De schrijfwedstrijd is bedoeld voor iedereen met literair talent en/of literaire aspiraties.
2. De schrijfwedstrijd staat open voor iedereen die woont, werkt of studeert in Nijmegen
of directe omgeving. Het gaat daarbij om de gemeenten Berg en Dal, Beuningen,
Druten, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, West Maas
en Waal en Wijchen.
3. Schrijvers die reeds bij een grote, landelijke uitgeverij een zelfstandig literair werk
hebben gepubliceerd, zijn van deelname uitgesloten.
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Inzenden
1. Alle genres, van verhalen tot gedichten, van columns tot songteksten, zijn toegestaan.
2. De inzending dient van literaire aard te zijn.
3. De inzending bestaat uit één tekst van maximaal 1000 woorden (inclusief titel) of 3
gedichten.
4. Aan de wedstrijd is geen thema of onderwerp gekoppeld.
5. De inzending mag niet eerder gepubliceerd zijn.
6. De inzending mag niet eerder elders bekroond of genomineerd zijn.
7. De inzending moet geschreven zijn in de Nederlandse taal.
8. De inzending dient te worden aangeleverd in Word, opgemaakt op A4-formaat,
regelafstand anderhalf, puntgrootte 12, in een gangbaar en goed leesbaar lettertype, zoals
Times New Roman of Arial.
9. De inzending dient aangeleverd te worden als bijlage bij een e-mail aan
inzenden@nijmeegseliteratuurprijs.nl . 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. de band van de inzender met Nijmegen (wonen, werken, studeren).
Voor statistische verwerking vragen wij daarnaast nog:
g. geslacht,
h. geboortedatum.
Met uitzondering van de titel mogen deze gegevens niet in het document van de
inzending zelf vermeld staan.
10. Iedere deelnemer mag slechts éénmaal en onder één naam deelnemen.
11. Inzendingen zijn welkom van 1 september tot en met 31 oktober 2019. Inzendingen
die buiten deze termijn worden aangeleverd, komen niet voor beoordeling in
aanmerking.
12. Deelnemers kunnen vooraf een afspraak maken voor deelname aan een spreekuur,
waarin zij tips krijgen voor het verbeteren van hun tekst. Zie
www.nijmeegseliteratuurprijs.nl voor locatie, data, tijden en aanmelding.
13. Voor iedere inzending is inschrijfgeld verschuldigd à 8 euro. Het inschrijfgeld dient te
worden overgemaakt op NL42RABO 0125 5999 43 t.n.v. Stichting Literaire
Activiteiten Nijmegen, onder vermelding van ‘literatuurprijs 2019’ en de naam van de
inzender. Het inschrijfgeld dient uiterlijk drie werkdagen na sluiting van de
inzendtermijn op de rekening van de organisatie te zijn bijgeschreven.
Jurering en feedback
1. De jury beoordeelt de inzendingen anoniem.
2. De jury stelt uit de inzendingen een shortlist (top-10) samen en nomineert daaruit de
drie inzendingen die in aanmerking komen voor de prijzen. De shortlist en de
nominaties worden pas tijdens de uitreikingsavond bekend gemaakt. De genomineerde
auteurs dragen op die avond hun ingezonden tekst voor.
3. Tijdens de uitreikingsavond bepaalt het publiek welke van de drie genomineerde
auteurs de publieksprijs ontvangt. Genomineerden die niet aanwezig zijn komen niet in
aanmerking voor de publieksprijs.
4. De uitspraak van de jury is bindend.
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5. De jury schrijft een juryrapport over de inzendingen van de genomineerden. Deze
wordt na de uitreiking op de site gezet.
Prijzen
1. Er wordt een hoofdprijs uitgereikt, alsmede een tweede en een derde prijs.
2. De geldprijzen bestaan uit een bedrag van 500 euro, 250 euro en 100 euro, voor
respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs.
3. De winnende auteur krijgt een passende workshop aangeboden en wordt uitgenodigd
om op te treden tijdens het Nijmeegs Boekenfeest.
4. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een literair verrassingspakket.
5. De winnende inzending wordt, indien mogelijk, gepubliceerd in een krant, tijdschrift of
gelegenheidsuitgave, afhankelijk van het genre en de lengte van de inzending. De gehele
shortlist maakt kans op publicatie, ter beoordeling van de organisatie en de betrokken
redacties.
Bekendmaking en uitreiking
1. De feestelijke uitreiking van de prijzen vindt plaats op vrijdag 13 december 2019, in de
Bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen.
2. Alle deelnemers ontvangen een uitnodiging en hebben gratis toegang. Zij dienen echter
wel van tevoren te reserveren, anders is de toegang niet verzekerd.
3. De uitreiking staat open voor overige bezoekers.Voor hen geldt een toegangsprijs van 8
euro, voor leden van de Bibliotheek/studenten 6 euro.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wij hanteren de wetgeving van de AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan.
De verstrekte persoonsgegevens van deelnemers en hun ingezonden teksten worden alleen
gebruikt in het kader van de in deze reglementen beschreven schrijfwedstrijd. Zij worden
maximaal tot één jaar na de uitreiking bewaard voor een goede afwikkeling en uitnodiging
voor de volgende editie van de schrijfwedstrijd. Daarna worden alleen nog naam, titel en
categorie van de inzending bewaard en van de top 3 ook de ingezonden teksten, ten behoeve
van de literaire geschiedschrijving.
Algemene voorwaarden
1. Deelnemers die zich niet houden aan dit reglement worden van deelname uitgesloten.
2. Over het verloop of de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
3. Deelnemers behouden te allen tijde de auteursrechten op hun inzending.
4. Inzenders geven door deelname aan de wedstrijd toestemming voor eventueel gebruik
van hun inzending voor promotionele doeleinden ten behoeve van de wedstrijd.
5. Deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van het reglement behorend bij de
wedstrijd.
6. Deelnemers die twee keer de hoofdprijs hebben gewonnen zijn van verdere deelname
uitgesloten.
7. Direct betrokkenen bij de organisatie van de wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.
8. De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of
vermissing van inzendingen.
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel ontstaat beslist de
organisatie.
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Meer informatie
Werkgroep Nijmeegse Literatuurprijs
info@nijmeegseliteratuurprijs.nl
p/a de Bibliotheek Gelderland Zuid
T.a.v. Monique de Koning
Mariënburg 29
6511 PS Nijmegen

Nijmegen, augustus 2019
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