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Aan Stichting Lokaal Fonds 

Gravenstraat 75 

2480 Dessel  

 

 

ONTWERPWEDSTRIJD LOGO – STICHTING LOKAAL FONDS 
 

 

 

Naam  

Voornaam  

Straat + huisnummer  

Postcode  

Gemeente  

Telefoon of gsm nummer  

e-mail  

Geboortedatum  

Bijlagen (aantal)  

Vereniging Ja / Neen (omcirkel wat van toepassing is) 

Bedrijf Ja / Neen (omcirkel wat van toepassing is) 

 

 

Ik doe mee aan de ontwerpwedstrijd en verklaar de richtlijnen en het wedstrijdreglement te kennen 

en hiermee akkoord te gaan.  

 

 

Datum, naam en handtekening: 
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RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN LOGO  

INLEIDING 

1. In 2006 besliste de federale regering dat er in de gemeente Dessel een oppervlakteberging 

installatie gebouwd zal worden voor het Belgisch laag- en middelactief kortlevende afval. De 

lokale partnerschappen MONA en STORA gingen akkoord, mits een aantal voorwaarden. Die 

voorwaarden gingen over veiligheid, milieu en gezondheid, financiering, tewerkstelling, inspraak 

en participatie, kennisbeheer… De partnerschappen vroegen ook om de oprichting van een fonds 

dat de inwoners van de gemeenten Mol en Dessel en hun nakomelingen ten goede zal komen.  

 

Een private stichting, zijnde de Stichting Lokaal Fonds, werd in juni 2016 gesticht.  De Stichting 

Lokaal Fonds is een onafhankelijke stichting met een duidelijk maatschappelijk doel en een 

belangrijke maatschappelijke rol, die ten goede komt aan alle inwonende  van de regio Dessel en 

Mol. Met een verwevenheid met de lokale bevolking en de oppervlakteberging. De Stichting 

Lokaal Fonds slaat als het ware een brug tussen de oppervlakteberging en de lokale bevolking, 

door een concrete bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart in de regio Dessel en Mol, 

door het ondersteunen van projecten die de lokale leefgemeenschap ten goede komen en dat 

gedurende een periode van 300 jaar.  

Als eeuwendurend fonds wil de Stichting Lokaal Fonds niet alleen de huidige generatie maar ook 

de toekomstige generaties in Dessel en Mol steunen in onder meer sociale, economische, 

culturele, ecologische… projecten en/of activiteiten en dit over een periode van 300 jaar. Al 

naargelang de noden van het moment zullen zij zelf kunnen beslissen welke projecten en 

activiteiten ze ondersteunen. Het is belangrijk dat onze nakomelingen zelf kunnen beslissen 

welke klemtonen ze willen leggen. Op deze manier streeft de Stichting Lokaal Fonds er naar om 

een duurzame meerwaarde te creëren en de levenskwaliteit van de bevolking van de gemeenten 

Dessel en Mol te verhogen én een link met de bergingsinstallatie te behouden.  

Door lokale projecten en/of activiteiten te ondersteunen draagt de Stichting Lokaal Fonds niet 

alleen bij tot het maatschappelijk draagvlak voor de bergingsinstallatie, maar draagt het ook  

indirect bij tot de veiligheid van de bergingsinstallatie op lange termijn: het houdt de herinnering 

aan de bergingsinstallatie levendig. De bevolking moet over 300 jaar nog altijd weten dat er in de 

gemeente Dessel, op de gemeentegrens met Mol, een oppervlakteberging aanwezig is.  

De Stichting Lokaal Fonds bestaat uit twee compartimenten, zijnde uitvoerende comité Dessel en 

uitvoerend comité Mol. De beide compartimenten beschikken elk over een deelfonds. De 

opbrengsten uit de deelfondsen zullen jaarlijks gebruikt worden voor het financieel 

ondersteunen van projecten en/of activiteiten in de gemeenten Dessel en Mol.  

2. De Stichting Lokaal Fonds richt zich op de volgende doelgroepen: 

Inwoners, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, private en publieke entiteiten, … in de 

gemeenten Dessel en Mol. 
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INHOUDELIJK 

 

3. We zijn op zoek naar één logo voor de overkoepelende organisatie, zijnde de Stichting Lokaal 

Fonds, en naar twee afgeleide logo’s voor de uitvoerende comité’s Dessel en Mol. 

 

4. Uitstraling en imago 

Het logo moet door haar uitstraling bijdragen tot de herkenbaarheid van de Stichting Lokaal 

Fonds. De identiteit van de Stichting Lokaal Fonds als een onafhankelijke stichting en de 

verwevenheid met lokale bevolking en de oppervlakteberging moet tot uiting komen in het 

imago en de uitstraling van het logo. Het concept van meerwaardecreatie moet in het logo 

vervat zitten. Het logo dient de symbolische weergave te zijn van enkele typische kenmerken van 

de Stichting Lokaal Fonds:  

- Een organisatie waar dat de bevolking echt wat aan heeft. Toegankelijk voor iedereen. 

Een organisatie die diverse meerwaarde projecten en/of activiteiten financieel 

ondersteunt en dit over een periode van 300 jaar.  

- Actueel, eigentijds en tijdloos 

- Betrouwbaar 

- Toekomstgericht en generatie overschrijdend 

- Duurzame toekomst en een link naar de lange termijn, zijnde 300 jaar 

- Behouden van een link met de bergingsinstallatie voor radioactief afval categorie A   

- Het geografisch aspect mag meegenomen worden.  

- De Stichting Lokaal Fonds is onafhankelijk van de gemeente Dessel en Mol, de beide 

partnerschappen STORA en MONA, maar toch met hen verweven. Dit en de 

verwevenheid met de lokale bevolking en de oppervlakteberging moet tot uiting komen 

in het logo.  

 

Maar het logo moet ook: 

- Opvallen 

- Goed te onthouden  

- Een logo dat doorheen de jaren makkelijk aanpasbaar is indien nodig. Uittekenen van 

een groeipad. Een minimalistische benadering in de beginperiode moet ook doorwerken 

in het beeld) 

 

ONTWERP EN BRUIKBAARHEID 

 

1. Enkele basisregels voor het logo zijn: 

- Duidelijk herkenbaar en leesbaar van dichtbij en van veraf 

- Van het ontworpen logo moeten de nodige afleidingen gemaakt kunnen worden zodat deze op 

zeer diverse formaten, van zeer klein tot zeer groot, bruikbaar zijn (bijvoorbeeld van een klein 

visitekaartje tot een 20m2 bord) 

- Bij verkleining moet het leesbaar blijven 

- Het logo moet gebruikt kunnen worden op verschillende communicatiemiddelen (voornamelijk 

papier, maar ook digitaal, presentaties….) 
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2. Kleuren 

Het logo mag maximum 3 à 4 kleuren bevatten. Een bonte kleurmengeling moet echter vermeden 

worden. Er is de voorkeur om blauw en groen alvast op te nemen in het logo.  

 

3. Kleurgebruik 

Het logo moet zowel in kleur als in zwart-wit weergegeven kunnen worden. De kleuren moeten zo 

bepaald worden dat zij eenvoudig reproduceerbaar zijn. De gebruikte kleuren moeten binnen de 

Pantone-schaal vallen zodat deze ook voor eenvoudiger drukwerk kunnen gehanteerd worden.  

 

4. Base-line  

De ontwerper gaat de uitdaging aan om in 3 à 4 woorden de ambitie, de kernboodschap van de 

Stichting Lokaal Fonds samen te vatten in een krachtige, duidelijke base-line.  
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WEDSTRIJDREGLEMENT ONTWERPWEDSTRIJD LOGO  

STICHTING LOKAAL FONDS 
OPDRACHT 

Artikel 1 

Deze wedstrijd heeft  het ontwerpen van een logo voor de Stichting Lokaal Fonds tot doel, dat de 

identiteit van de Stichting “Lokaal fonds” tot uiting brengt.  

 

Artikel 2 

De ontwerper voegt bij zijn ontwerp een verduidelijking van de gebruikte symboliek. Deze 

verduidelijking mag niet handgeschreven zijn en mag geen enkele verwijzing bevatten naar de 

identiteit van de inzender.  

 

Artikel 3 

De winnaar van het gekozen logo krijgt een waardebon ter waarde van €500,- te besteden bij de ICT 

winkel V-Sys bvba, Donk 41 te Mol.  

 

RECHTEN EN PLICHTEN  

 

Artikel 4 

De wedstrijd staat open voor iedereen. Alle inwoners van de gemeenten Dessel en Mol, 

verenigingen, organisaties, bedrijven… kunnen deelnemen aan de ontwerpwedstrijd. De deelnemer 

moet de ontwerper van het logo zijn, m.a.w. elke inzending moet eigen werk zijn van de deelnemer. 

 

Artikel 5 

Alle deelnemers doen afstand van het logo, door inzending ziet hij/zij af van alle rechten,  inclusief 

intellectuele en auteursrechten. De organisator, de Stichting Lokaal Fonds, mag onbeperkt gebruik 

maken van alle ingediende ontwerpen. 

 

Artikel 6 

Alleen onuitgegeven werken mogen worden gebruikt. De ingezonden ontwerpen moeten vrij zijn van 

alle intellectuele rechten, dit om te vermijden dat er bestaande copyrights en gedeponeerde merken 

in het ontwerp worden opgenomen die aanleiding zouden kunnen geven tot juridische betwistingen. 

De Stichting Lokaal Fonds draagt op dit vlak geen enkele vorm van verantwoordelijkheid. De Stichting 

Lokaal Fonds kan ten allen tijde controleren of dat het ingediende ontwerp vrij is van intellectuele 

rechten om claims voor plagiaat of auteursrechten te voorkomen.  

Artikel 7 

De Stichting Lokaal Fonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging of 

verlies van de ingediende ontwerpen.  

 

Artikel 8 

Deelnemers aan de wedstrijd worden niet vergoed voor hun geleverde prestatie. De winnaar van de 

wedstrijd ontvangt een waardebon.  
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Artikel 9 

De raad van bestuur van de Stichting Lokaal Fonds beoordeelt de ingezonden ontwerpen.  

 

Artikel 10 

De raad van bestuur van de Stichting Lokaal Fonds zal de binnengekomen ontwerpen beoordelen op 

basis van de originaliteit en de artistieke kwaliteit van het logo enerzijds en op basis van de 

symbolische waarde en de overeenstemming met de identiteit van de Stichting Lokaal Fonds 

anderzijds. Tegen de beslissing van de raad van bestuur kan geen beroep worden aangetekend. 

 

Artikel 11 

Indien géén van de ingezonden ontwerpen voldoet, is de Stichting Lokaal Fonds niet verplicht de prijs 

toe te kennen. De Stichting Lokaal Fonds kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In overleg 

met de ontwerper kan het winnende logo door de Stichting Lokaal Fonds eventueel bewerkt worden 

naar een aangepaste versie.  Het winnende logo dient als basis voor het uitwerken van een nieuwe 

huisstijl van de Stichting Lokaal Fonds. Het winnende logo wordt gebruikt in de verschillende 

communicatiekanalen van de Stichting Lokaal Fonds.  

 

Artikel 12 

Indien blijkt dat na bekendmaking van de winnaar, de gegevens op het inschrijvingsformulier niet 

correct of onvolledig zijn ingevuld of indien het formulier niet werd ondertekend door de deelnemer, 

kan de Stichting Lokaal Fonds haar beslissing herroepen en een ander ontwerp als winnaar 

uitroepen.  

 

Artikel 13 

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en elke 

beslissing van de raad van bestuur van de Stichting Lokaal Fonds.  

 

INSCHRIJVEN 

 

Artikel 14 

Elke deelnemer mag maximum 3 ontwerpen insturen.  

 

Artikel 15 

Per ontwerp wordt er ook een digitale versie aangeleverd. Bij voorkeur in EPS en/of Ai en in PDF. 

Per ontwerp betekent dit een digitale versie in 2 varianten en in 2 formaten.  

 

Per ontwikkeld ontwerp van logo worden 2 formaten ingediend: één exemplaar op A4-formaat en 

één exemplaar in kleiner formaat dat bijvoorbeeld kan dienen als briefhoofd. De beide ontwerpen 

worden afgedrukt met een kleurenprinter op stevig papier.  

 

Beide formaten moeten aangeleverd worden in 2 varianten, namelijk een kleurenvariant en een 

zwart-wit variant. Beide varianten staan op een  witte achtergrond.  
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Artikel 16 

De deelnemer vult de inschrijvingsfiche in, die samen met het wedstrijdreglement en de richtlijnen 

voor het ontwerp te bekomen is op volgend adres: Stichting Lokaal Fonds, Gravenstraat 75, 2480 

Dessel of gedownload kan worden op volgende websites: www.monavzw.be en www.stora.org  

 

Artikel 17 

Het inschrijvingsformulier en de ontwerpen moeten uiterlijk tegen 15 mei 2017 (17u00) worden 

ingediend in een gesloten omslag bij de Stichting Lokaal Fonds, Gravenstraat 75, 2480 Dessel. Hetzij 

bij gewoon schrijven of door afgifte op bovenvermeld adres.  

 

De digitale versies kunnen meegeleverd worden op een digitale drager (bijvoorbeeld een USB stick) 

of ze kunnen digitaal ingediend worden op lokaalfonds@gmail.com 

 

Artikel 18 

Zowel de aankondiging als de uitslag van de wedstrijd worden bekendgemaakt op de volgende 

websites: www.monavzw.be en  www.stora.org  

 

Artikel 20 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Stichting Lokaal Fonds, mevrouw Ingrid Vanhoof. 

Via e-mail: lokaalfonds@gmail.com of telefonisch op 0497/542 671 
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