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Artikel 1. Algemeen 

- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Drents Museum. 

- Inzendingen moeten binnen de gestelde termijn worden ingezonden via 

www.drentsmuseum.nl/oproep 

- De uiterste inzenddatum is 15 juli 2020. 

- Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden 

gecorrespondeerd. 

- Iedereen vanaf 18 jaar mag deelnemen aan deze oproep. 

- Het Drents Museum is gerechtigd om bij een grote hoeveelheid inzendingen een 

eerste selectie te maken voor de jury. 

- Juryleden zijn uitgesloten van deelname. 

- Medewerkers van het Drents Museum mogen meedoen aan de oproep, mits zij 

hun voorstel inzenden via het daarvoor bestemde webformulier. 

- De jury behoudt zich het recht om geen winnaar aan te duiden indien de 

inzendingen niet voldoen aan de hieronder genoemde criteria. De prijs wordt dan 

ook niet uitgekeerd. 

- Het Drents Museum behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde en 

zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. 

 

Artikel 2.  Inzendingen 

- Inzendingen kunnen alleen digitaal worden ingezonden via het formulier op de 

website van het museum: www.drentsmuseum.nl/oproep 

- Alleen de inzendingen die via het webformulier binnenkomen, worden in 

behandeling genomen. 

- Het formulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld. 

- Bij het inzenden van een naam, ga je akkoord met deze voorwaarden en de 

publiciteit die daaruit voortkomt.  

 

Artikel 3. Jury 

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De leden uit de jury zijn professionals 

uit het werkveld of behoren tot de publieksgroepen van het Drents Museum. Hun 

deskundigheid zorgt ervoor dat ze gezamenlijk toezien op een evenwichtige beoordeling. 

Alle inzendingen worden anoniem beoordeeld door de jury.  

 

Artikel 4. Jurysecretaris 

De jury wordt bijgestaan door een onafhankelijke jurysecretaris. De jurysecretaris is 

verantwoordelijk voor een tijdig en correct verloop van het jurytraject. De secretaris 

heeft een adviserende rol en heeft geen stemrecht. 

 

Artikel 5. Beoordelingscriteria 

De jury beoordeelt de ingekomen inzendingen op de volgende criteria: 

• De nieuwe naam moet een link hebben met het Drents Museum; 

• De naam levert een bijdrage aan de missie van het Drents Museum: ‘Het Drents 

Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met 

verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.’ 

• De naam is verrassend/vernieuwend; 
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• De naam is goed te communiceren en is gemakkelijk te onthouden; 

• Is niet te lang, maar wel opvallend; 

• Trekt een breed publiek; 

 

Artikel 6. De winnaar 

- De wedstrijd kent 1 winnaar, gekozen door de jury. De winnaar wordt persoonlijk 

op de hoogte gesteld en medio augustus in de media bekendgemaakt. 

- Voor- en achternaam van de winnaar worden bekendgemaakt. 

- De winnaar gaat met inzending akkoord met film- en foto-opnames. 

- De winnaar geeft het Drents Museum alle rechten om deze naam te gebruiken. 

 

Artikel 7. De prijs 

- De winnaar krijgt een cheque aangeboden t.w.v. € 1000,- voor een feestje in de 

nieuwe zaal. Deze cheque is niet inwisselbaar voor geld en alleen inzetbaar voor 

de zaalhuur en horeca. Eventuele aanvullende verzoeken, zoals een lezing of 

rondleiding, vallen buiten deze cheque.  

- De cheque kan uiterlijk tot september 2021 worden verzilverd.  
- Onder toeziend oog van de pers hangt de winnaar samen met een medewerker 

van het Drents Museum het naambordje op bij de zaal. 
 

Artikel 8. Evaluatie 

Naderhand blikt de jury terug op de organisatie, de werkwijze van de jury, de werving 

van inzendingen en de publiciteit. 

 

Artikel 9. Overige bepalingen 

Het Drents Museum behoudt zich het recht om de wedstrijd te verlengen of te wijzigen. 


