
 

 

 

 

Wordt jouw creatie hét uithangbord voor het project 

‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’? 

DOE MEE EN ONTWERP EEN LOGO! 

 

‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’ is een project dat het netwerk van eeuwenoude 

bedevaartwegen naar Scherpenheuvel terug herkenbaar wil maken. Aan de hand van een 

participatietraject in verschillende gemeenten, reconstrueren we samen met de bevolking de 

oude pelgrimswegen. Als deze wegen in de loop van de tijd veranderd zijn in drukke 

steenwegen, wordt de route verplaatst naar een autoloze of autoluwe weg in de buurt. We 

maken verwaarloosde paden terug open en verfraaien de routes met aanplantingen, 

informatiepanelen en zitbanken. In de toekomst zal iedereen de pelgrimswegen, samen met 

interessante plaatsen onderweg zoals kleine monumenten en horecazaken, op een website 

kunnen raadplegen en downloaden. 

Bovendien doen we een oproep om erfgoedobjecten zoals bedevaartvaantjes, vlaggen, oude 

foto’s en getuigenissen over de bedevaart naar Scherpenheuvel te verzamelen. Dit erfgoed 

wordt gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek via een databank op dezelfde 

website. 

Het project ‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’ versterkt de plattelandsidentiteit, 

verhoogt de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de regio en verbetert de 

samenwerking tussen de gemeenten door een hedendaagse invulling te geven aan de 

eeuwenoude bedevaart naar Scherpenheuvel en de bevolking meer te laten genieten van het 

groene Hageland. 

 

Het project ‘Langs pelgrimswegen’ gaat nu op zoek naar een eigen logo en schrijft daarvoor een 

wedstrijd uit. Elke creatieveling wordt uitgenodigd om het beste van zichzelf te geven en deel te 

nemen aan de wedstrijd Ontwerp het logo voor ‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’. 

De winnaar van de wedstrijd krijgt hiervoor een onkostenvergoeding van 500 euro. 

 

Het logo van ‘Langs pelgrimswegen’ zal de informatie over het project, de participatietrajecten 

en de pelgrimswegen op een positieve en herkenbare manier in de kijker plaatsen. Dit doordat 

het wordt gebruikt in alle mogelijke communicatiekanalen zoals de projectwebsite, in 

gemeentelijke infobladen, op sociale media (onder meer Facebook), op flyers/affiches, 

informatiepanelen, … Zoals de Sint-Jacobsschelp hét symbool is van de bedevaart naar Santiago 

de Compostela, zo wordt het winnende logo hét symbool van dit project. De top 5 van 

ingezonden logo’s zullen worden tentoongesteld tijdens het lanceringsmoment. 

 

Het logo dient te verwijzen naar de bedevaart naar Scherpenheuvel, de wandelpaden en/of het 

platteland. 

 

De ontwerpen van het logo moeten ten laatste worden ingestuurd op vrijdag 23 maart 2018 om 

12 uur per e-mail naar nina.van.meerbeeck[at]interleuven.be. 

De bekendmaking en de prijsuitreiking zijn voorzien tijdens het lanceringsmoment van ‘Langs 

pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’ op donderdag 26 april 2018 in Scherpenheuvel. Alle 

deelnemers zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht van de uitslag. 

 

Het wedstrijdreglement kun je downloaden op 

https://www.interleuven.be/images/Documenten/Documenten/Wedstrijdreglement_logo_Langs-

Pelgrimswegen-naar-Scherpenheuvel.pdf of opvragen via het bovenstaande e-mailadres. 

 

  

https://www.interleuven.be/images/Documenten/Documenten/Wedstrijdreglement_logo_Langs-Pelgrimswegen-naar-Scherpenheuvel.pdf
https://www.interleuven.be/images/Documenten/Documenten/Wedstrijdreglement_logo_Langs-Pelgrimswegen-naar-Scherpenheuvel.pdf


 

De voorwaarden om te mogen deelnemen zijn: 

- iedereen kan deelnemen vanaf 16 jaar (d.w.z. vanaf geboortejaar 2002). 

- de ontwerpen, vergezeld van een ingevuld inschrijvingsformulier moeten ten laatste op 23 

maart 2018 om 12 uur ingediend zijn via nina.van.meerbeeck[at]interleuven.be. 

- een deelnemer kan maximaal drie ontwerpen insturen ter beoordeling. 

- door het invullen en ondertekenen van een inschrijvingsformulier aanvaarden de 

deelnemers het wedstrijdreglement. 

- het bekroonde logo kan vrij en onbelast worden gebruikt door Interleuven. 

 

 

Meer informatie: Nina Van Meerbeeck tel.: 016 28 42 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’ is een project van Interleuven 

i.s.m. 

    

 

  



WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

Organisator:  

Interleuven1  

Brouwersstraat 6 

3000 Leuven 

t 016 28 42 00 

info@interleuven.be 

 

Artikel 1: 

Interleuven looft een prijs uit voor het ontwerpen van een logo voor haar project ‘Langs 

pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’. Het bekroonde logo wordt eigendom van Interleuven en 

zal worden gebruikt op diverse dragers (bv. informatiepanelen langs de pelgrimswegen, posters, 

publicaties, websites, sociale media, ...) voor de promotie van dit project. Door deel te nemen 

aan deze wedstrijd verklaren de inzenders zich akkoord met het wedstrijdreglement, alsmede 

met de beslissingen die Interleuven zal nemen in het kader van onderhavig reglement door het 

ondertekenen van een deelnemersformulier. 

Elke deelnemer is akkoord dat, indien zijn ingediende ontwerp de wedstrijd wint, Interleuven dit 

onbeperkt mag gebruiken en kopiëren, hanteren, … in alle verschijningsvormen. Door zijn 

inzending ziet de deelnemer af van alle rechten op het logo. 

 

Artikel 2: 

De wedstrijdprijs is een geldprijs ter waarde van 500 euro. Bovendien geniet de ontwerper van 

gratis publiciteit en krijgt de ontwerper naambekendheid bij de diverse partners van Interleuven, 

o.a. via een bericht op de website/sociale media van Interleuven en bij het grote publiek en de 

pers, o.a. tijdens het lanceringsmoment. 

 

Artikel 3: 

Iedereen mag deelnemen aan deze wedstrijd vanaf de leeftijd van 16 jaar (d.i. vanaf geboortejaar 

2002). Elke deelnemer mag maximaal drie ontwerpen voor een logo indienen. De ontwerpen 

dienen van de hand van de ontwerper te zijn. De gemaakte logo’s moeten dus eigen creaties zijn, 

zonder bestaande copyrights en/of gedeponeerde merken in het ontwerp te gebruiken. Inbreuken 

op dit artikel worden bestraft met uitsluiting. 

 

Artikel 4: 

Het logo moet eenvoudig en duidelijk zijn. Het is te gebruiken in alle mediavormen en blijft 

zowel in grote als kleine weergave steeds herkenbaar. 

 

Van elk logo moeten 2 versies worden ingediend. 

 één exemplaar in een formaat a4 in kleur (maximaal 3 à 4 Pantonekleuren) 

 

 één exemplaar in een formaat a4 in zwart (zwart op witte achtergrond + negatief) 

                

 

                                            
1 Interleuven is actief op het vlak van projectontwikkeling, adviesverlening en begeleiding, ontwerp en realisatie. 

Gefocust op de behoeften van gemeenten, OCMW’s, politiezones, … werken we aan eigentijdse projecten, van 
wonen en milieu tot openbare gebouwen en bedrijventerreinen. 

mailto:info@interleuven.be


Het logo wordt volledig vectorieel getekend in een grafisch programma (bvb. Adobe Illustrator) 

en aangeleverd als .eps of .ai. Het logo wordt eveneens geëxporteerd naar jpg, png en pdf voor 

gebruik in Microsoft Office-programma’s, website, sociale media, ... 

De Pantonekleuren met de overeenkomstige CMYK-waarden en lettertypes worden duidelijk 

omschreven. Enkel gebruik van rechtsvrije of aangekochte lettertypes wordt aanvaard. In geval 

van twijfel kan de organisatie vragen het ontwerp aan te passen met een ander lettertype. 

In het vectorlogo dient het lettertype omgezet te worden naar letteromtrek (contouren). 

 

Artikel 5: 

Het logo dient te verwijzen naar de bedevaart naar Scherpenheuvel en de wandelpaden en/of 

het platteland. De ontwerper kan hierbij zijn verbeelding en creativiteit de vrije loop laten. De 

ontwerper voegt bij zijn ontwerp een verduidelijking van de gebruikte symboliek (indien van 

toepassing). De verduidelijking mag geen enkele verwijzing bevatten naar de identiteit van de 

inzender. 

 

Artikel 6: 

De beoordeling geschiedt op basis van de bruikbaarheid, de originaliteit, de artistieke kwaliteit 

van het logo enerzijds en op basis van de symbolische waarde anderzijds. De aanduiding van 

het winnend logo gebeurt door een jury die bestaat uit de projectgroep van ‘Langs 

pelgrimswegen’ (Interleuven, IGO, Trage Wegen, stad Scherpenheuvel-Zichem en vzw 

Bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel ) en een externe (grafische) expert. Personeelsleden 

van Interleuven, IGO, Trage Wegen, stad Scherpenheuvel-Zichem en vzw Bedevaartsoord O.L.V. 

van Scherpenheuvel die zelf deelnemen aan de wedstrijd, zijn automatisch uitgesloten van de 

beraadslagingen. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid en de jury zal haar 

keuze motiveren. Tegen deze beslissing kan geen beroep worden aangetekend. 

 

Artikel 7: 

De ontwerpen van het nieuw logo moeten, samen met onderstaand inschrijvingsformulier, 

worden ingediend bij Interleuven  met vermelding ‘logo Langs pelgrimswegen’ en worden 

ingediend ten laatste op 23 maart 2018 om 12 uur. Het tijdstip van ontvangst van de e-mail 

dient als bewijs. Binnen 3 werkdagen na ontvangst, verstuurt Interleuven een 

ontvangstbevestiging per e-mail aan alle deelnemers. 

 

Artikel 8: 

Alle deelnemers worden per e-mail op de hoogte gesteld van de keuze door de jury. Het winnende 

logo wordt bekendgemaakt tijdens het lanceringsmoment op 26 april 2018, waar de winnaar zal 

worden gehuldigd. De top 5 van ingezonden logo’s zal worden tentoongesteld tijdens het 

lanceringsmoment.  

 

Artikel 9: 

De niet-bekroonde logo’s blijven eigendom van de ontwerpers. 

 

Artikel 10: 

De eventuele kosten die worden gemaakt voor het ontwerpen van het logo, worden niet 

terugbetaald. 

 

Artikel 11: 

Interleuven heeft het recht om, bij een tekort aan inzendingen of bij gebrek aan kwaliteit, geen 

uitreiking te doen. Interleuven heeft het recht om – in onderling overleg met de winnaar – een 

aanpassing van het winnende logo te vragen. 

 

  



 

Artikel 12: 

Interleuven zal de door de deelnemers meegedeelde persoonsgegevens enkel verwerken in het 

kader van deze wedstrijd. De in het kader van deze wedstrijd verzamelde persoonsgegevens 

worden niet doorgegeven aan derden. De voornnaam en naam van de deelnemers die eindigen 

in de top 5, worden vermeld tijdens het lanceringsmoment. Na afloop van de wedstrijd, zullen de 

persoonsgegevens van de niet-winnende deelnemers gewist worden.  

Na afloop van de wedstrijd en na de officiële ingebruikname van het logo worden van de winnaar 

enkel de voornaam en naam bijgehouden en verspreid in het kader van publiciteit rond deze 

wedstrijd en het project ‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’. 

De deelnemer mag natuurlijk altijd meer informatie opvragen over de gegevens die wij verwerken 

of zelfs inzage vragen in zijn gegevens. Daarnaast kan hij/zij ook altijd vragen om zijn/haar 

gegevens te corrigeren of definitief te laten wissen.  

Hiervoor kan hij/zij steeds contact opnemen met Interleuven (info@interleuven.be of 016 28 42 

00). 

 

Veel succes! 
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Inschrijvingsformulier LOGOWEDSTRIJD  

‘Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel’ 

 

 

VOORNAAM*  

NAAM*  

E-mail*  

 Uitleg/verklaring 

UITLEG LOGO 1**  

 

 

 

 

 

 

 

UITLEG LOGO 2**  

 

 

 

 

 

 

 
UITLEG LOGO 3**  

 

 

 

 

 

 

 

* verplicht in te vullen 

** maximaal 15 lijnen 

 

O Ik ga akkoord met het wedstrijdreglement 

 

DATUM HANDTEKENING 

 

 

 

 

 


