
Wedstrijdreglement bij de solistenwedstrijd voor Parkproms van de  

Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen 

1. Inleiding  

De Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen organiseert een Solistenwedstrijd voor violisten, 

naar aanleiding van hun concert “Parkproms”, dat doorgaat op 15 april 2023 in Menen. De 

winnaar van deze wedstrijd zal als solist optreden op dit concert.  

De v.z.w. Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen heeft haar maatschappelijke zetel op de 

Schonebeek 106, 8930 Menen en is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied 

Kortrijk) onder nummer 0410.363.745 (hierna “de KVHSJ”). De deelname aan deze wedstrijd is 

gratis.  

2. Wie kan deelnemen?  
Iedereen die op 31 december 2023 de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft bereikt,  kan aan deze 

wedstrijd deelnemen. De minderjarige deelnemers moeten toestemming verkregen hebben van 

hun ouders of voogd. Leden van de KVHSJ of hun directe familieleden zijn niet uitgesloten van 

deelname aan de wedstrijd, in zoverre zij geen deel uitmaken van de jury of van de organisatie 

van de wedstrijd. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor deelname aan de 

wedstrijd. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het 

wedstrijdreglement. Dit wedstrijdreglement wordt bekendgemaakt op de website van de KVHSJ 

(www.volksharmoniemenen.be) en kan daar desgewenst worden afgehaald. 

3. Auditie 
De wedstrijd verloopt in verschillende stappen. 

1. Bij inschrijving dient de kandidaat een filmpje in van maximaal 5 minuten, waarbij  de 

kandidaat zichzelf kort voorstelt en en zijn/haar mogelijkheden op de viool laat horen.  

2. Een jury zal deze filmpjes beoordelen, en zal de kandidaten die zij voldoende kwaliteitsvol 

achten, uitnodigen tot de tweede ronde. 

3. De kandidaten die tot de tweede ronde worden uitgenodigd, krijgen een partituur 

toegestuurd die zij moeten brengen op de daaropvologende auditie.  

4. Tijdens deze auditie zal de jury hun prestatie beoordelen en een winnaar kiezen.  

4. Praktische richtlijnen met betrekking tot deelname aan de wedstrijd 

1. Het filmpje moet ingediend worden ten laatste op 11 februari 2023 om 23.59 uur via het 

inschrijvingformulier dat terug te vinden is op de website van de harmonie: 

www.volksharmoniemenen.be/wedstrijdproms 

2. In de week van maandag 13 februari zullen alle kandidaten op de hoogte gebracht worden 

van het resutaat van de eerste ronde. 

3. De auditie zal doorgaan in samenspraak met de kandidaten in het weekend van 18 en 19 

maart 2023. 

4. Maandag 20 maart zullen alle kandidaten op de hoogte gebracht worden van het re sultaat 

van de tweede ronde. 



5. Uitsluiting  

De KVHSJ houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien niet aan alle 

voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of 

kwade trouw, behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van 

de wedstrijd. 

6. Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de KVHSJ in een bestand opgenomen. 

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met toepassing van de wet van 8 december 

1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard en enkel ver-

werkt in het kader van deze wedstrijd, zoals bijvoorbeeld met het oog op het bekendmaken van 

de winnaar van deze wedstrijd en indien nodig om de deelnemer te contacteren om de verkregen 

informatie te verifiëren of om een eventuele andere noodzakelijke reden ter uitvoering van deze 

wedstrijd. Deze gegevens worden niet aan derden overgemaakt. Elke deelnemer heeft recht op 

inzage en correctie van de over hem/haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het 

recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de 

deelnemer een e-mail naar nathanfeys@hotmail.com. Dit kan wel voor gevolg hebben dat de 

kandidaat niet meer aan de wedstrijd kan deelnemen. De deelnemers gaan er door hun deelname 

mee akkoord dat, indien zij de wedstrijd winnen, zij met foto of film, naam en woonplaats kunnen 

verschijnen op de website en andere onlinekanalen van de KVHSJ of in de lokale pers. 

7. Jury en beoordeling  
De jury bestaat uit de dirigent, Astrid Lecluyse, en de voorzitter, Dominiek Allaert,  van de KVHSJ, 

aangevuld met leden die de KVHSJ zelf kiest. De jury maakt uit de ontvangen inzendingen een 

selectie en duidt na de auditie de winnaar aan. De beslissing van de jury is bindend en 

onherroepelijk. De indieners van de inzendingen worden via e -mail op de hoogte gebracht. De 

KVHSJ kan beslissen dat geen enkele kandidaat voldoet, waardoor er geen winnaar is. 

8. Algemene verplichtingen  

1. Door het inzenden van een filmpje aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen en 

voorwaarden van dit reglement.  

2. Elk geschil aangaande deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de jury. Het besluit van de 

jury is bindend voor alle partijen.  

3. De KVHSJ behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en hierover 

inlichtingen in te winnen. 

4. De winnaar is verplicht om als solist, met begeleiding van de KVSJ, deel te nemen aan het 

concert ParkProms op 15 april 2023. De KVSJ bepaalt welk werk gebracht wordt. Daarboven 

moet de winnaar minimum één repetitie van de KVSJ bijwonen. 

5. De KVHSJ behoudt zich het recht om alle aanbevelingen te doen, die het voor de uitvoering 

tijdens het concert nodig acht. 

 

  



9. Winnaar en Prijs  

Er is maximaal één mogelijke winnaar. Deze zal optreden tijdens het concert Parkproms. De 

rechten van dit optreden behoren volledig toe aan de KVHSJ.  

De winnaar ontvangt bovendien een geldprijs ter waarde van 100 euro en 2 gratis 

toegangskaarten tot het concert ParkProms. 


