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Winnaar tweede ronde fotowedstrijd feestverlichting bekend
-

Het Ondernemersfonds heeft deze winter een fotowedstrijd over de nieuwe
feestverlichting in de Amersfoortse binnenstad gehouden. De wedstrijd bestond uit twee
ronden. Een vakjury beoordeelde de foto's. De winnaar van de tweede ronde is Karin Los
uit Amersfoort met een foto van de Hof. De eerste prijs is een overnachting voor 2
personen inclusief ontbijt bij Logement de Gaaper ter waarde van 100 euro.

Jury en criteria

De vakjury staat onder voorzitterschap van de beroepsfotograaf Marco Hofsté.
Belangrijke criteria voor de beoordeling zijn: fotografische kwaliteit, originaliteit en
creativiteit.

Prijzen

De wedstrijd bestond uit twee ronden. De eerste ronde sloot op 15 december 2012 en de
tweede sloot op 31 januari 2013.

Prijzen tweede ronde:
Eerste prijs is een overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt bij Logement de Gaaper
ter waarde 100 euro, gewonnen door Karin Los.
Tweede prijs is een VW bon ter waarde van 50 euro en gewonnen door Manoek van der
Horst.
Derde prijs is een cadeaubon van Sansjuliene ter waarde van 25 euro en gewonnen door
Jerome van den Berg.

Het Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds is er voor en door ondernemers. Het doel van het fonds is de
aantrekkelijkheid van binnenstad te verbeteren waardoor er meer mensen naar de stad
komen en de omzet van winkeliers en horecaondernemers wordt vergroot. Inkomsten
voor het fonds komen uit reclamebelastingen die door de ondernemers uit de binnenstad
betaald zijn. Door activiteiten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken willen we
ons doel bereiken. Daarvoor stelt het bestuur van de stichting jaarlijks een
activiteitenplan en begroting op.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Jan Krediet, Centrummanager, telefoon 06 - 53 58 51 61 of per e-
mail: jan@ondernemersfondsamersfoort.nl.
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