
Rinke Tolman-poëzieprijsvraag 2020  

Zwerfkei 

  
 

Voor de tiende keer looft de gemeente Soest de driejaarlijkse Rinke 
Tolmanpoëzieprijs uit. De organisatie ervan berust sinds 1993 bij de Stichting 
Literaire Activiteiten Soest (SLAS). 
  
Rinke Tolman (1891-1983) was veldbioloog, journalist, auteur van talrijke 
natuurboeken, poëziebundels en ereburger van Soest. Het thema is deze keer 
Zwerfkei.   
  
Reglement  

1. Elke deelnemer zendt één - niet eerder gepubliceerd of bekroond - in het 
Nederlands geschreven gedicht in van maximaal 12 regels.  
• per email: secretariaat@slas-soest.nl   

 
2. De inzendingen dienen uiterlijk vrijdag 24 april 2020 binnen te zijn bij het 

secretariaat. Elke inzender moet zijn gedicht – in de begeleidende mail -  
voorzien van naam, adres, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer. 
Gedichten mogen gerust worden ingezonden onder een schuilnaam. Wel 
dient ook in dat geval de werkelijke naam (en de hierboven genoemde 
gegevens) te worden vermeld in de bijbehorende mail.  
Inzendingen waaraan deze gegevens ontbreken, worden geweigerd. 
 

3. De jury krijgt uitsluitend genummerde gedichten te lezen, niet de 
bijbehorende namen. Die ziet alleen de secretaris van de SLAS.   

 
4. De aangeleverde persoonsgegevens worden door de SLAS alleen gebruikt ten 

behoeve van de Rinke Tolmanprijs 2020. Uiterlijk drie maanden na 24 april 
worden deze persoonsgegevens vernietigd, zowel digitaal als eventuele 
prints. 
  

5. De SLAS behoudt zich het recht voor om de ingezonden gedichten - of strofen 
daaruit – desgewenst te publiceren als zogenoemd ‘muurgedicht’, 



ondertekend met de naam van de dichter. Uiteraard wordt deze hierover 
ingelicht.   
  

6. Er zijn drie prijzen:  
• Eerste prijs:  1000 euro 
• Tweede prijs:    500 euro 
• Derde prijs:    250 euro 
  

7. De winnaars krijgen tijdig bericht en worden voorafgaand aan de 
prijsuitreiking uitgenodigd voor een korte, informele bijeenkomst (waarbij 
desgewenst een lichte maaltijd wordt geserveerd).   

  
8. De jury wordt voorgezeten door dichter/schrijver Vrouwkje Tuinman en 

bestaat verder uit bestuursleden van de SLAS.    
  

9. Over de uitslag van de poëziewedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De 
uitspraak van de jury is bindend. Deze wordt bekend gemaakt tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Soest, 
Raadhuisplein 1, op vrijdag 5 juni 2020 vanaf 20.00 uur.  
  

10. De prijzen worden uitsluitend tijdens deze bijeenkomst, na voorlezing van het 
juryrapport, aan de winnaars overhandigd.  
  

11. De winnende gedichten worden zo mogelijk gepubliceerd in de Soester 
Courant.  

 
12. Bestuursleden van de SLAS zijn van deelname uitgesloten. 

  
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart men zich akkoord met dit reglement  


