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Reglement 

 

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 

 
Artikel 1: Organisatie 
 
De organisatie gebeurt door de gemeente in samenwerking met Tuinhier. 
 
Artikel 2: Wie kan deelnemen 
 
Elke inwoner van Ingelmunster met een tuin, een groen hoekje, gevelbeplanting of –versiering, die zichtbaar is van 
op de openbare weg, kan deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Inschrijven voor de wedstrijd kan tot en met 30 juni bij de milieudienst van de gemeente of bij Tuinhier. 
Wie vroeger reeds deelnam aan de wedstrijd dient zijn deelname niet jaarlijks te herbevestigen. Enkel nieuwe 
geïnteresseerden dienen zich in te schrijven. 
Iedereen kan zich ook op elk moment terug uitschrijven van deelname aan de wedstrijd, ofwel bij de milieudienst 
ofwel bij Tuinhier. 
 
De tuin wordt pesticidenvrij beheerd volgens de principes ‘zonder is gezonder’. Meer info is te vinden op 
www.vmm.be/zonderisgezonder 
 
Artikel 3: De jury 
 
De jury bestaat uit 3 leden die de tuinen onpartijdig en onafhankelijk beoordelen. Ieder jurylid geeft een score op 
100 per tuin. Het uiteindelijke resultaat is het gemiddelde van de 3 puntenscores. 
 
De juryleden mogen niet in Ingelmunster wonen en mogen geen punten toekennen aan tuinen van familieleden tot 
in de tweede graad, die aan de wedstrijd deelnemen. Indien een familielid tot in de tweede graad toch deelneemt 
aan de wedstrijd, dan wordt de betreffende tuin enkel beoordeeld door de 2 andere juryleden en wordt het 
gemiddelde gemaakt van de 2 toegekende puntenscores. 
 
De tuinen worden door de jury bezocht tussen 1 juli en 31 augustus. Iedere tuin wordt door alle juryleden in 
dezelfde periode bezocht. De juryleden maken hiervoor onderling de nodige afspraken. 
 
Artikel 4: Wedstrijdcategorieën 
 
De jury houdt bij de beoordeling van alle categorieën tuinen rekening met het jaarthema. 
 
Categorie 1: hoeven en landelijke gebouwen 
Categorie 2: gevelbeplanting en –versiering 
Categorie 3: tuinen kleiner dan 100 vierkante meter 
Categorie 4: tuinen tussen 100 en 250 vierkante meter 
Categorie 5: tuinen groter dan 250 vierkante meter. 
 
Artikel 5: Prijzen 
 
Per wedstrijdcategorie worden 5 prijzen toegekend, namelijk Kadobonnen van de gemeente met een waarde van 
respectievelijk 50 euro (1ste prijs), 30 euro (2de prijs), 20 euro (3de prijs) en 10 euro (4de en 5de prijs) 



  
 

Voor de categorie 1 (hoeven en landelijke gebouwen) worden slechts 2 prijzen toegekend van respectievelijk 50 
euro (1ste prijs) en 30 euro (2de prijs). 
 
De winnaar met het hoogst aantal toegekende punten over alle categorieën heen krijgt een extra prijs met een 
waarde van 50 euro. 
 
Bij gelijke puntenstand wordt de som van de prijzen/prijs gelijk verdeeld over de 2 winnaars met gelijke 
puntenstand. De volgende prijswinnaars worden een nummer opgeschoven. 
(Voorbeeld ter verduidelijking. De eerste plaats wordt gedeeld door 2 winnaars met gelijk puntenaantal. Beide 
winnaars krijgen Kadobonnen met een waarde van 40 euro (elk de helft van de eerste + de tweede prijs). De 
volgende winnaar krijgt de derde prijs toegekend, namelijk 20 euro.) 
 
Er worden ook nog 3 bijzondere prijzen onder de noemer ‘aanmoedigingsprijzen’ uitgereikt. Deze prijzen worden 
door de jury uitgereikt voor kleine, opmerkelijke of opvallende hoekjes in de tuin, ornamenten of ander moois. 
De winnaars van de ‘aanmoedigingsprijzen’ krijgen elk 25 euro. 
 
De prijsuitreiking gaat door op de laatste zondag van september, tijdens het kermisweekend. 
 
Artikel 6: Jaarthema 
 
Elk jaar kiezen de gemeente en Tuinhier samen een jaarthema. Het jaarthema wordt in de loop van april bekend 
gemaakt aan de inwoners. De jury houdt rekening met het jaarthema bij de beoordeling van de tuinen. Voor de 
toekenning van de ‘aanmoedigingsprijzen’ wordt geen rekening gehouden met het jaarthema. 
 
 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2017 


