Wedstrijd ‘De mooiste koesterplaats in uw gemeente?’
Wedstrijdreglement
Onderhavig Wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd via www.dela.be/koesterplaats .
Artikel 1 – opzet van de Wedstrijd
De wedstrijd heet “De mooiste koesterplaats in uw gemeente?”, hierna de “Wedstrijd”.
De Wedstrijd staat open voor elke gemeente behorend tot het Belgisch grondgebied.
Opzet van de Wedstrijd is die gemeente belonen die de “mooiste koesterplaats” ontwerpt, en
desgevallend ook uitvoert.
Bedoelde beloning is 10.000,00€ voor de winnende gemeente (zie hieronder, Artikel 7).

Artikel 2 – organisator van de Wedstrijd
Organisator van de Wedstrijd is DELA Holding Belgium NV (RPR Antwerpen 0464.914.763), met
maatschappelijke zetel Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen, hierna “DELA”.

Artikel 3 – deelname en ontvankelijkheid
Deelnemende ontwerpen moeten een nieuw aan te leggen ‘sterrenweide’ of de her-aanleg van een
bestaande ‘sterrenweide’ betreffen.
Met ‘sterrenweide’ wordt bedoeld: een plaats op een gemeentelijke begraafplaats specifiek
bestemd voor begraving of bijzetting van kinderen niet levensvatbaar of overleden tijdens de
zwangerschap of kort na de geboorte; i.e. ‘sterrenkinderen’.
Om geldig aan de Wedstrijd deel te nemen en in aanmerking te komen voor beoordeling door de
jury moet de betrokken gemeente cumulatief volgende stappen ondernemen:
-

Het deelnameformulier volledig en correct invullen. Het deelnameformulier is te
downloaden via www.dela.be/koesterplaats. Het deelnameformulier is wezenlijk
onderdeel van het totale deelnamedossier;

-

het deelnamedossier per gewone post verzenden naar DELA Holding Belgium NV,
t.a.v. Lien Verfaillie, Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen, of via
koesterplaats@dela.be, en dit uiterlijk op 12 december 2022. DELA is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor laattijdige en/of verloren verzendingen. DELA bezorgt elke
deelnemende gemeente een ontvangstmelding van hun inzending;

-

Het deelnamedossier stofferen met minstens volgende cumulatieve elementen:
o

Minstens 5 visuals van het ontwerp van de nieuwe/her in te richten
sterrenweide. Met ‘visuals’ wordt bedoeld: foto’s, tekeningen, schetsen of 3D
renders van het ontwerp.

o

Minstens 2 A 4’s met een beschrijving van het project, met focus op de
bijdrage van het project aan de beoordelingscriteria bedoeld in Artikel 4.

Een deelnemende gemeente mag slechts één deelnamedossier indienen.
Desgevallend geldt enkel het deelnamedossier van recentste datum. Bij het indienen van het
deelnamedossier mag al gestart zijn met de uitwerking van het project, maar mag dit nog niet
voltooid zijn.

Dela Holding Belgium NV (RPR Antwerpen 0464.914.763), Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen,
tel. 03 201 20 00 • www.dela.be

Artikel 4 – beoordelingscriteria
De jury (zie Artikel 6) beoordeelt de ingezonden deelnamedossiers op basis van volgende criteria:
-

inclusief karakter: het gaat om een inclusieve rustplaats voor alle sterrenkinderen,
ongeacht de duur van de zwangerschap en ongeacht of een kindje al dan niet heeft
geleefd. Bedoelde rustplaats is tevens een plaats waar alle culturen en gezindheden
zich thuis kunnen voelen;

-

verbindende kracht: bedoelde rustplaats is een plaats waar sterrenouders, hun familie
en andere naasten kunnen samenkomen om weer wat dichter te zijn bij het
sterrenkindje dat hen is ontvallen. Bedoelde rustplaats nodigt uit tot toevallige
ontmoetingen en kleine positieve ervaringen en het is er in het algemeen aangenaam
vertoeven;

-

kindvriendelijk karakter: bedoelde rustplaats is op maat van kinderen. Kinderen
kunnen er onbevangen en spelenderwijs met rouw en herdenking omgaan.

Artikel 5 - termijnen
De Wedstrijd vangt aan op maandag, 13 december 2021.
Inzendingen kunnen tot en met maandag, 12 december 2022 (zie ook Artikel 3).
De jury (zie Artikel 6) beoordeelt de inzendingen in de periode januari en februari 2023.
De jury maakt de winnaar bekend uiterlijk op 31 maart 2023.

Artikel 6 - jury
De jury is samengesteld als volgt:
-

Jeroen Degrieck, uitvaartondernemer DELA en initiatiefnemer Wereldlichtjesdag Brugge
Pieter Deknudt, oprichter vzw Reveil
Anneleen Fransen, initiatiefnemer Boven De Wolken
Sharon Geirnaert, initiatiefnemer Boven De Wolken
Annelies Maes, Met Lege Handen
Lenny Naert, initiatiefnemer Het Koesterhuis Kortrijk, onderdeel van Berrefonds vzw
Manou Vandecruys, DELA Funerals
Anne-Flor Vanmeenen, filosofe en consulente bij Het Huis van de Mens Brugge
Lien Verfaillie, DELA
Lesley Vermeyen, beeldend therapeute, ontwerper van rouwbelevingstoestellen en
illustrator

Voorzitter van de jury is Lien Verfaillie.
De jury beraadslaagt en beslist als college.

Artikel 7 – prijs voor de winnende gemeente
De winnende gemeente ontvangt van DELA 10.000,00€.
DELA keert dit bedrag uit na de uitvoering van de in het ontwerp voorziene werken, en dit op
voorlegging van de facturen die de gemeente voor de uitvoering van deze werken heeft voldaan.
Blijft er na de volledige uitvoering van de werken een saldo, dan keert DELA dit saldo uit aan de
winnende gemeente op voorwaarde van reservatie van het saldo voor onderhoud van de
koesterplaats.
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De prijs kan niet worden ingeruild voor producten of diensten van DELA.

Artikel 8 – bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verzameld door DELA enkel voor een
behoorlijke organisatie van de Wedstrijd. De persoonsgegevens van de deelnemers worden
verwijderd 6 maanden nadat de wedstrijd is afgelopen. De deelnemers hebben het recht om te
vragen hun persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het
recht om verwerking te beperken. Gelieve u voor eventuele klachten en vragen of voor uitoefening
van uw rechten te richten tot privacy@dela.be. Een deelnemer heeft ook het recht om de
Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.

Artikel 9 – diverse bepalingen
In geval van oneigenlijk gebruik, misbruik, misleiding of bedrog heeft DELA het recht om een
deelnamedossier uit te sluiten, dan wel de prijs terug te vorderen.
Deelnemende gemeenten worden onweerlegbaar vermoed onderhavig Wedstrijdreglement te
kennen en te aanvaarden.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto, naam en
coördinaten van de deelnemende gemeente kunnen verschijnen op de website en andere
onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …) van DELA, alsook de website en onlinekanalen van
eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor
een (televisie)reportage over de wedstrijd.
DELA behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de Wedstrijd op te schorten of af te
gelasten, en dit zonder dat dit tot schadevergoeding aan deelnemende gemeenten aanleiding kan
geven.
Klachten over de Wedstrijd moeten per aangetekende brief worden gericht aan: DELA Holding
Belgium NV (Lien Verfaillie), Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen; en dit uiterlijk tien (10)
kalenderdagen nadat de jury de winnaar heeft bekend gemaakt.

Artikel 10 – toepasselijk recht – bemiddeling – bevoegde rechtbank
Op onderhavig Wedstrijdreglement is het Belgische recht van toepassing.
In geval van geschil omtrent onderhavig Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd trachten partijen
in eerste instantie hun geschil in der minne op te lossen.
Lukt dit niet, dan trachten partijen tot een vergelijk te komen via buitengerechtelijke bemiddeling
in de zin van artikelen 1730-1733 van het Gerechtelijk Wetboek.
Finaal zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling
Antwerpen bevoegd.
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