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VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN JURY STRAATVERSIERING 

VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

A. Jury 

 

1. De jury bestaat uit drie leden, aangesteld door het bestuur van de 4 V's. Jaarlijks treedt normaliter 

één, t.w. het langstzittende, jurylid af en één nieuw jurylid toe. Een afgaand jurylid kan na drie jaar 

opnieuw zitting nemen in de jury. Inwoners van Vollenhove mogen geen zitting nemen in de jury. 

2. De juryleden ontvangen de "Voorschriften en richtlijnen straatversierders" en krijgen van de 

contactpersoon tijdig vóór hun beoordeling jurering lijsten en een plattegrond van de deelnemende 

straten uitgereikt. 

3. De beoordeling van de straatversiering wordt uitgevoerd in de feestweek vanaf dinsdag. Elk 

jurylid beoordeelt de straatversiering tweemaal, n.l. bij daglicht en kunstlicht. De juryleden leveren 

donderdagmorgen hun beoordeling in op afgesproken tijd en plaats. 

4. De jury pleegt tijdens de jurering geen overleg met medejuryleden en gaat tijdens de jurering 

geen gesprekken aan met deelnemers. 

5. De straatversiering wordt door de jury beoordeeld op drie onderdelen, t.w.: onderwerp, uitvoering 

en aanblik. Per onderdeel kan één jurylid maximaal 10 punten geven. Het maximum te behalen 

puntenaantal per deelnemer is dus 3 x 3 x 10 = 90 punten. Cijfers kunnen ook in tienden van punten 

worden gegeven. 

6. Jureren rijdend vanuit de auto of fietsend is niet toegestaan. Er zit vaak maanden werk in de 

details. Neem a.u.b. de moeite en tijd om deze serieus te bekijken. 

 

B. Jurering  

 

De straatversiering wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:  

1. onderwerp; 

2. uitvoering; 

3. aanblik. 

Korte toelichting op de beoordeling van de verschillende onderdelen.  

1. Onderwerp 

Elementen die bij onderwerp een rol spelen zijn:  

a. originaliteit;  

b. uitwerking.  

Hierbij wordt de oorspronkelijkheid van het onderwerp beoordeeld en gelet op de vindingrijkheid 

en/of herkenbaarheid waarmee dat is uitgewerkt.  
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2. Uitvoering 

 

Elementen die een rol spelen bij het onderdeel uitvoering zijn:  

a. materiaalgebruik;  

b. afwerking.  

Creativiteit in de keuze en wijze van verwerking van materialen worden bij dit onderdeel 

beoordeeld. De tijd- en weer- gevoeligheid van materialen, als bloemen, ballonnen en papier, 

worden hierbij betrokken.  

3. Aanblik 

Aspecten die bij de beoordeling van de aanblik een rol spelen zijn:  

a. aantrekkelijkheid van het geheel en onderdelen;  

b. verlichting.  

Roept de versiering bij de bezoeker de gewenste sfeer op en/of weet deze hem bij het onderwerp 

van de versiering te betrekken, dat zijn de belangrijkste beoordelingsvragen bij dit onderdeel. 

Daarbij worden ook het effect en/of functionaliteit van de verlichting beoordeeld.  

 

C. Reglement 

 

1. Leden van de jury ontvangen na aanmelding een exemplaar van de "Voorschriften en richtlijnen 

jury straatversiering". 

2. Het bestuur van de 4 V's behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen van het 

voorgaande af te wijken, maar is daarvoor verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.  

 


