
DRUIVENFEESTEN 2019-2020 
REGLEMENT VERKIEZING DRUIVENAMBASSADEUR 
 
1. Alle Nederlandstalige mannen en vrouwen geboren vóór 2001 kunnen 
zich kandidaat stellen voor de titel van druivenambassadeur.  
 
2. Inschrijven kan tot en met donderdag 15 augustus 2019.  
Kandidaturen kunnen ingestuurd worden via druivenfeesten@overijse.be. 
Elke laureaat dient bij zijn/haar kandidatuur een duidelijke en recente foto 
te voegen en een kopie van de Belgische identiteitskaart of een bewijs dat 
men minimum nog 1 jaar in België mag verblijven op het moment van de 
selectierondes. 
 
4. Werknemers van de gemeentebesturen Overijse, Tervuren, Hoeilaart 
en Huldenberg (niet van toepassing voor onderwijzend personeel), van de 
opdrachthouder Druivenfeesten en personen die een politiek mandaat 
uitoefenen bij een gemeente of het OCMW kunnen zich niet kandidaat 
stellen. 
 
5. Men kan zich maximum tweemaal kandidaat stellen voor de verkiezing. 
De druivenambassadeur van vorige jaren kan zich niet opnieuw kandidaat 
stellen. 
 
6. De selectieronde heeft plaats op woensdag 21 augustus 2019 om 20 
uur in Hotel Panorama. Die dag wordt uit alle laureaten een 
druivenambassadeur en vice-druivenambassadeur verkozen.  
 
7. De selectieronde omvat: 

A. Elke laureaat wordt gevraagd een presentatie/proef/opdracht uit 
te werken met als onderwerp ‘de druif en druivenstreek’.  
Tijdens de selectieronde krijgt elke laureaat maximaal 3 minuten 
tijd om deze opdracht voor te stellen. De duurtijd wordt strikt 
opgevolgd door de jury. Elke laureaat bereidt deze opdracht 
vooraf voor. Didactisch materiaal (beamer, scherm,) worden 
voorzien. Extra materieel wordt door de laureaat zelf voorzien.  

B. Een sollicitatiegesprek met de jury. 
 
8. Op vrijdag 23 augustus 2019 wordt de druivenambassadeur tijdens de 
openingsreceptie van de druivenfeesten voorgesteld aan het publiek.  
 
9. De beslissing van de jury na afloop van de selectieronde is 
onherroepelijk. 
 
10. Alle laureaten ontvangen na afloop van de selectieronde een 
prijzenpakket.  
 
11. De druivenambassadeur en vice-druivenambassadeur ontvangen een 
bijkomend prijzenpakket op maandag 26 augustus 2019. Verdere 
informatie volgt. 
 
12. De gewonnen prijzen zijn niet om te wisselen. De natura prijzen 



kunnen niet omgeruild worden tegen geld. De waardebons dienen 
omgeruild te worden tegen de prijzen vóór 31 oktober 2019. 
 
13. De foto’s aangeleverd door, en genomen van de laureaten van de 
druivenambassadeur 2019 kunnen door het gemeentebestuur, organisatie 
en fotograaf gebruikt worden voor promotionele doeleinden zonder dat de 
persoon in kwestie hiervoor een vergoeding kan vragen.  
 
Deze promotionele doeleinden hebben betrekking op activiteiten van de 
gemeente Overijse of beperkt promotioneel werk van de fotograaf 
(fotoboeken, uitstalramen). Deze foto’s kunnen nooit worden gebruikt als 
extra promotioneel materiaal buiten de werking van de gemeente tenzij er 
een expliciete en schriftelijke toelating is van de betrokken persoon. 
Indien de foto’s buiten deze kanalen worden gebruikt, valt dit buiten de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Overijse of zijn privé-partner voor 
de Druivenfeesten. 
 
14. Met de indiening van de kandidatuur gaat de laureaat akkoord met 
het reglement. 

----------------------- 


