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Wedstrijd ‘Onze Toekomst: ons beeld’ 

Waar gaat het om? 

In wat voor omgeving wil jij straks leven? Over 10, 20 of misschien zelfs wel 50 jaar. Zijn er met 

zonnepanelen overdekte speeltuinen of doe je spelletjes op het strand? Zijn er windmolens of 

kerncentrales? Ga je op vakantie met je elektrische skateboard of zet je je auto in een overdekte 

tunnel waarin de uitlaatgassen van je auto worden gefilterd en als schone lucht naar buiten worden 

geblazen?  Woon je in flat of in een huis van steen, van glas of misschien wel van planten? Of wonen 

we allemaal op de maan of misschien wel ergens onder water in de zee omdat het op de aarde te 

warm is geworden? Zijn er robots die zwerfafval opruimen of speelgoed waarmee je je eigen energie 

opwekt? Of heb jij andere slimme oplossingen bedacht die ervoor zorgen dat de wereld nog mooier 

wordt dan nu? En hoe ziet jouw droomwereld er dan uit? 

Inzending  

Voor de wedstrijd ‘Onze Toekomst: ons beeld’ laat je jouw droomwereld van de toekomst zien. Met 

een tekening, een (strip)verhaal, een gedicht of een knutselwerk. Je mag ook een uitvinding tekenen 

of bouwen die helpt om jouw toekomstige droomwereld uit te laten komen.  

Je mag je tekening, verhaal, gedicht of knutselwerk in je eentje maken, maar je mag dat ook samen 

met anderen doen. Je inzending mag groot zijn of klein, van papier, klei of andere materialen en het 

mag een tekst zijn of een tekening, foto’s of film. Alles is goed, als je inzending maar laat zien hoe jij 

wil dat de wereld er later uitziet of welke uitvinding jij hebt bedacht om jouw toekomstige 

droomwereld waar te maken. 

Denk vooruit en doe mee met de wedstrijd ‘Onze toekomst: ons beeld’ 

Beoordeling en jurering 

Wie meedoet wil natuurlijk graag een prijs winnen. Om te bepalen wie de leukste, origineelste en 

duidelijkste inzending heeft gemaakt, vragen we een deskundige jury om alle inzendingen te bekijken 

en te bepalen wie de hoofdprijs wint en wie de eerste, tweede en derde prijs. Belangrijk voor de jury 

is dat je inzending creatief is en duidelijk maakt wat hoe jouw droomwereld van de toekomst er 

uitziet of wat jouw uitvinding doet om de wereld eruit te laten zien zoals jij wil. De jury wil in je 

inzending ook graag zien dat we dingen anders moeten gaan doen om later (maar ook al nu) een 

wereld te hebben waarin we graag willen wonen.  

Prijzen  

Alle inzenders krijgen een prijs als bedankje voor hun inzending.  

De winnaars van ‘Onze toekomst: ons beeld’ gaan, onder begeleiding van een volwassene, op 

avontuur. Waar naartoe? Dat wordt bekend gemaakt op de prijsuitreiking. Maar je kan erop rekenen 

dat het iets heel bijzonders is! Daarnaast mogen de winnaars een keuze maken uit een aantal 

cadeautjes. Degene die de hoofdprijs wint, mag als eerste een keuze maken; daarna is de keuze aan 

resp. de winnaar van de eerste, tweede en derde prijs. 
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Informatie voor ouders 

Reglement en planning 

▪ Aan de wedstrijd ‘Onze toekomst: ons beeld’ kunnen kinderen deelnemen in de 

basisschoolleeftijd. 

▪ Deelnemers hebben een binding met de regio Castricum, bijv. doordat ze in de gemeente 

Castricum wonen of naar school gaan.  

▪ Deelname mag individueel of in groepsverband. Deelnemers mogen gecoacht worden door één 

of meer volwassenen.  

▪ Als kinderen gecoacht worden door één of meer volwassenen, moet bij de inzending duidelijk 

gemaakt worden wat de bijdrage is van de kinderen en wat van de volwassene(n).  

▪ Van 4 tot 24 oktober kunnen deelnemers zich inschrijven voor de wedstrijd. Het is noodzakelijk 

hiervoor een e-mailadres op te geven. 

▪ Na inschrijving ontvangen deelnemers elke week een mail met informatie over de wedstrijd en 

tips voor inspirerende activiteiten.  

▪ Deelnemers kunnen inzenden tot en met 25 oktober, 20.00 uur.  

▪ De inzending kan ingestuurd worden via post of digitaal, in de vorm van één of meer foto’s van 

het werk van het kind. Als het gaat om een 3-dimensionaal werkstuk, dan kan dit ook afgegeven 

worden bij de organisatie van de wedstrijd. Waar en wanneer dit gedaan kan worden, zal 2 

weken voor het einde van de wedstrijd via mail bekend gemaakt worden.  

▪ De prijsuitreiking zal plaats vinden op zaterdag 27 november. Locatie en de naam van degene die 

de prijs uitreikt zal nog bekend gemaakt worden. 

▪ Elke deelnemer die zich heeft ingeschreven en een werkstuk instuurt, ontvangt een prijs. 

Daarnaast is er uiteraard een hoofdprijs, een eerste, tweede en een derde prijs. Wat die prijzen 

zijn wordt voor 4 oktober bekend gemaakt.  

Beoordelingscriteria 

De inzendingen worden beoordeeld op: 

▪ Originaliteit en creativiteit, zowel bij het bedenken hoe de wereld er over 50 jaar uitziet als bij de 

uitvoering van de inzending, 

▪ De helderheid waarmee de toekomst of de uitvinding verbeeld wordt. 

▪ Een inzending krijgt pluspunten als daaruit blijkt wat de deelnemer wil veranderen in de wereld 

van nu om zijn droomwereld van de toekomst te realiseren.  

Jury 

De samenstelling van de jury zal tijdens de wedstrijd bekend gemaakt worden.  

De organisatie 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CALorie in samenwerking met vrijwilligers van Transitie 

Castricum en Extinction Rebellion Deelnemers zijn kinderen in de basisschoolleeftijd (tot ca. 12 jaar). 

Aan deze wedstrijd kan zowel individueel als in groepen deelgenomen worden. 
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Privacy 

De inschrijving van de deelnemers moet gedaan worden door een (volwassenen) ouder/wettelijke 

vertegenwoordiger. Door in te schrijven verklaart de inschrijver, resp. diens vertegenwoordiger zich 

akkoord met de inschrijving. Vanaf het moment van inschrijving tot de uiterste inleverdatum zal aan 

het door de inschrijver opgegeven e-mailadres wekelijks een mail gestuurd worden met daarin tips 

voor inspirerende activiteiten en/of evenementen voor kinderen op het gebied van duurzaamheid.  

De organisatie verklaart zich te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

en zal zonder voorafgaande toestemming van ouders/opvoeders geen gegevens van deelnemers ter 

beschikking stellen aan derden. Als de inschrijver een prijs wint, zal wel zijn/haar naam en leeftijd 

opgenomen worden in eventuele persberichten. Met de inschrijving verklaart de inschrijver zich 

hiermee akkoord. Na afloop van de wedstrijd zullen de gegevens van de deelnemers vernietigd 

worden.  


