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Fotowedstrijd feestverlichting binnenstad Amersfoort
Het Ondernemersfonds houdt deze winter een fotowedstrijd over de nieuwe
feestverlichting in de Amersfoortse binnenstad. Iedereen kan deelnemen. De wedstrijd
bestaat uit twee ronden. Een vakjury beoordeelt de foto’s. De prijzen zijn beschikbaar
gesteld door verschillende ondernemers uit de binnenstad.
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 en wedstrijdvoorwaarden
De wedstrijd bestaat uit twee ronden. De eerste ronde sluit op 15 december 2012 en de
tweede op 31 januari 2013. Eind januari wordt de feestverlichting weer verwijderd en
opgeslagen voor volgend jaar. Voor beide ronden zijn er drie prijzen beschikbaar en
worden aangeboden door Logement de Gaaper aan de Hof, Wim Jaquet op de
Langestraat, Sansjuliene op de Zuidsingel, VVV Amersfoort en Bistro ’t Kannetje aan de
Lieve Vrouwkerkhof.
De twee winnende foto’s worden ook geplaatst in De Stad Amersfoort.
Foto’s, maximaal twee per deelnemer per ronde, kunnen uitsluitend digitaal gestuurd
worden naar info@ondernemersfondsamersfoort.nl. Onder vermelding van naam, datum
en uur van opname en telefoonnummer. Zie voor alle wedstrijdvoorwaarden de website
van het Ondernemersfonds.
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.
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