
Reglement publiekswedstrijd naar aanleiding van 20 edities 

Erfgoeddag in de Mijnstreek 

 

 
1. Kader 

Erfgoeddag bestaat 20 jaar! Voor deze feestelijke editie reserveren we 

een heel weekend om het cultureel erfgoed in de kijker te plaatsen op 

zaterdag 24 en zondag 25 april. Met ’De nacht’ als thema en leidraad 

steken verenigingen en gemeenten de handen uit de mouwen en 

presenteren ze hoe rijk en divers het erfgoed in onze streek is. Sinds 2008 

coördineert Erfgoedcel Mijn-Erfgoed de activiteiten in de 6 voormalige 

mijngemeenten: As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-

Helchteren en Maasmechelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Waarom deze wedstrijd? 

De wedstrijd toont op een laagdrempelige manier hoe breed cultureel erfgoed is, waar het zich 

allemaal kan afspelen, welke spelers er betrokken zijn en welke verhalen zij allemaal vertellen. Door 

corona valt een deel van het netwerkmoment, dat Erfgoeddag ook is, weg voor deze organisatoren. 

We willen op deze manier het collectief geheugen aanspreken en onze organisatoren bedanken voor 

hun (soms jarenlange) inzet.  

 

3. Hoe verloopt de wedstrijd? 

Alle voorgaande organisatoren van Erfgoeddag in de Mijnstreek ontvangen een postkaart in de 

brievenbus met de vraag om hun meest memorabele herinneringen te delen aan Erfgoeddag. Die 

kunnen ze ingeven op de website www.erfgoeddagmijnstreek.be/herinneringen. In ruil voor hun 

herinneringen, kunnen ze taart winnen voor hun organisatie. Deelnemers kunnen hun herinneringen 

indienen tot 31 mei op www.erfgoeddagmijnstreek.be. Hierna zal Erfgoedcel Mijn-Erfgoed de 

ingediende antwoorden ordenen per gemeente. Uit de 6 gemeenten wordt elk 1 winnaar gekozen 

d.m.v. loting. 

 

4. Prijzen 

De winnaar wint taarten voor de eigen organisatie. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed neemt telkens contact op 

met de winnaar omtrent het overhandigen van de prijs. Covid-19 speelt hierbij een belangrijke rol: 

veiligheid staat voorop voor zowel de deelnemer als voor Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Daarom zullen we 

de taarten pas overhandigen op het moment dat de winnende organisatie dit ook toelaat. Op deze 

manier kunnen zoveel mogelijk mensen samen van deze taarten genieten, wat ook het doel van deze 

actie is. 

 

5. Toepassing van het Reglement 

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed past dit Reglement in eer en geweten toe. In geval van twijfel over de 

toepassing beslist Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. Bij onregelmatigheden heeft Erfgoedcel Mijn-Erfgoed het 

recht je inzending ongeldig te verklaren. De beslissing van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed in verband met de 

winnaars is definitief en kan niet worden aangevochten. Er wordt dus niet over gecorrespondeerd of 

getelefoneerd. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed heeft het recht het Reglement te allen tijde aan te passen 

wanneer zij dit nodig achten. Door deel te nemen verklaar je je akkoord met dit Reglement. 
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