DE ZONNIGE ZOMERSCHRIJFWEDSTRIJD van uitgeverij MG Publishing, in
samenwerking met Lisette Jonkman
VOORWAARDEN
Algemeen
1. Zowel uitgeverij MG Publishing als de jury geven geven tijdens de looptijd van de wedstrijd
geen aanvullende adviezen of aanwijzingen.
2. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande wedstrijdcriteria kunnen niet meedoen
aan de wedstrijd.
3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd of getelefoneerd.
4. Als je je verhaal instuurt voor de Zonnige ZomerSchrijfwedstrijd, ga je automatisch
akkoord met deze voorwaarden.
Het verhaal: vorm
1. De lengte van het verhaal is minimaal 7000 woorden en maximaal 10.000 woorden.
2. Het verhaal heeft een titel.
3. Lever je verhaal aan in Word (.doc of .docx).
4. Stuur je verhaal op per e-mail (in één attachment). Inzendingen op papier dingen niet
mee.
5. Uiterste inzenddatum: 30 april 2021, om 23.59 uur.
6. Je kunt je inzending opsturen naar schrijfwedstrijd@mgpublishing.nl, met als onderwerp:
‘Inzending Zonnige ZomerSchrijfwedstrijd’.
7. Alle inzendingen worden anoniem beoordeeld. In je verhaal mag dus nergens je naam als
auteur vermeld staan. Je mag het uiteraard wel onder je eigen e-mailadres inzenden, met je
eigen naam eronder; de jury krijgt alleen je verhaal onder ogen, niet de informatie uit jouw
mail.
Het verhaal: inhoud
1. Het manuscript is geschreven in het Nederlands.
2. Het heeft tussen de 7000 en 10.000 woorden.
3. Het valt in het genre ‘feelgood’.
4. Het verhaal is bedoeld voor een breed (overwegend vrouwelijk) Nederlandstalig publiek.
5. Het mag zowel in de eerste, tweede als derde persoon zijn geschreven.
6. Het mag in tegenwoordige tijd of verleden tijd zijn geschreven, zolang deze keuze maar
correct gebruikt wordt door het hele verhaal heen.
7. Leeftijd, gender, afkomst, seksuele geaardheid, et cetera van alle personages in het
verhaal zijn ter invulling geheel aan de auteur.
8. Het verhaal is nog nooit eerder ergens anders gepubliceerd.
De auteur
1. Je bent 18 jaar of ouder.
2. Juryleden, organisatoren en andere meewerkende partijen aan de Zonnige
ZomerSchrijfwedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
3. Tijdens de looptijd van de wedstrijd dienen deelnemers te voorkomen dat hun identiteit
aan het ingezonden verhaal gekoppeld kan worden (bijvoorbeeld door posts op social media
over de inhoud van hun verhaal). Dit is zodat de jury alle verhalen eerlijk en anoniem kan
beoordelen. Als je verhaal wordt uitgekozen voor publicatie, gebeurt dat uiteraard wel
gewoon onder je eigen naam.
4. Als je meedoet aan deze wedstrijd, ga je ermee akkoord dat je verhaal wordt gepubliceerd
in de verhalenbundel Romcomnibus van MG Publishing.
5. Als je verhaal in de bundel komt, ben je bereid en in staat om waar nodig mee te werken
aan de promotie van de Romcomnibus bij verschillende media, en op je eigen
socialmediakanalen.

De beoordeling
1. De inzendingen worden door de jury anoniem beoordeeld.
2. De jury stelt uit alle inzendingen een shortlist van 10 verhalen samen.
3. De kandidaten die de shortlist hebben gehaald, krijgen op uiterlijk 12 mei 2021 bericht.
4. De winnaars worden gekozen uit de shortlist. Op 20 mei 2021 worden zij bekendgemaakt.
5. De winnaars winnen een goodiebag, het juryrapport over hun verhaal en publicatie van
hun verhaal in de Romcomnibus.
6. De jury behoudt zich het recht voor om geen winnaar aan te wijzen indien geen enkel
verhaal met de minimaal beoogde kwaliteit op tijd wordt ingeleverd.
De uitgave
1. De winnende verhalen zullen door de redactie van uitgeverij MG Publishing worden
geredigeerd.
2. De winnende verhalen zullen in de zomer van 2021 verschijnen in de Romcomnibus van
MG Publishing.
3. Elke winnaar ontvangt drie bewijsexemplaren van de Romcomnibus waarin zijn/haar
verhaal gepubliceerd is.

