De Best Vormgegeven Boeken 2019
Georganiseerd door de Groep Algemene Uitgevers en SOFAM
hierna ‘de Organisator’

Reglement
Artikel 1- Doel en omschrijving van de prijs
§ 1. De Best Vormgegeven Boeken bekronen de meest geslaagde relatie tussen de inhoud
en de vorm van boeken. De prijs wil de uitgevers en vormgevers ook stimuleren om hun
aandacht voor vormgeving en verzorgde productie nog op te voeren.
§ 2. De Best Vormgegeven Boeken wordt jaarlijks door de Organisator toegekend in twee
categorieën. De categorieën waarvan sprake worden nader omschreven in artikel 5, § 1, van
het reglement.

Artikel 2 - Criteria voor inzending
§ 1. Jaarlijks komen maximaal twee uitgaven (één per categorie) voor een eervolle vermelding
in aanmerking, die zich, met inachtneming van de bijzondere verhouding tussen inhoud en
vorm, onderscheiden door hun verzorgde vormgeving. Jaarlijks komen twee uitgaven in
aanmerking voor een bekroning als winnaar.
Onder ‘uitgaven’ dient voor de toepassing van dit reglement te worden begrepen: boeken en
andere producten van de drukpers die naar het oordeel van de jury met boeken gelijkgesteld
kunnen worden.
§ 2. Voor een eervolle vermelding en/of een bekroning komen uitsluitend in aanmerking:
▪
▪

oorspronkelijke publicaties van uitgevers die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren en
dus in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn ;
oorspronkelijke uitgaven van Vlaamse ontwerpers die al dan niet in Vlaanderen
gevestigd zijn, uitgegeven door niet-GAU-leden of door buitenlandse uitgevers;

Onder “uitgevers die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren en dus in Vlaanderen of in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn” worden mede begrepen de bijhuizen van
buitenlandse uitgeverijen die in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd
zijn en redelijkerwijze tot de Vlaamse taalgemeenschap mogen worden gerekend, voor zover
zij er en daadwerkelijke en autonome activiteit als uitgeverij uitoefenen.
§ 3. Voor bekroning komen, alléén daadwerkelijk op de markt gebrachte uitgaven in
aanmerking (uitgaven met een ISBN nummer).
§ 4. Bij meerdelige uitgaven kan een enkel deel of de gehele uitgave voorgedragen en
bekroond worden. Na bekroning van een enkel deel kunnen de andere delen van dezelfde
uitgave niet meer voor bekroning in aanmerking komen.
§ 5. Uitgesloten van bekroning zijn uitgaven waarbij een of meer juryleden bij de
totstandkoming betrokken zijn geweest, tenzij het betreffende jurylid zich terugtrekt van de
beoordeling van deze boeken.
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§ 6. Om voor bekroning in aanmerking te komen moeten de uitgaven verschenen zijn tussen
1 juli 2018 en 30 juni 2019.
Een uitgave wordt geacht verschenen te zijn in het jaar dat is vermeld in de uitgave zelf. In
geval van twijfel zal de aanmelding bij het Wettelijk Depot of, bij gebrek daaraan, enig ander
objectief element doorslaggevend zijn.
Artikel 3 – Jury
De jury bestaat uit minimum vijf personen.
De leden van de jury worden aangesteld door de Organisator. De Organisator stelt onder de
juryleden een voorzitter aan. De Organisator stelt daarnaast een secretaris/verslaggever aan
die geen directe binding heeft met de prijzen. Om de objectiviteit te bewaren heeft deze laatste
geen stemrecht.
De jury beslist in een geheime beraadslaging, bij meerderheid van stemmen van de aanwezige
leden. Bij gelijke stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 4 – Voordracht en indiening
§ 1. Voor het indienen nodigt de Organisator uitgevers, opdrachtgevers, illustratoren, grafische
vormgevers en grafische bedrijven uit, alsmede eventueel anderen die bij de totstandkoming
van boeken betrokken zijn.
Daarnaast mogen alle leden van de jury titels voordragen. De organisator vraagt deze titels
op bij de uitgever of vormgever of visuele kunstenaar en na betaling van het
inschrijvingsgeld worden deze titels mee opgenomen in de selectie. De Organisator heeft
het recht naar de buitenwereld niet te communiceren over de keuze van voordrachten van
juryleden.
§ 2. Boeken indienen gebeurt via een door de Organisator ter beschikking gesteld formulier
dat digitaal bij het secretariaat van de Organisator dient te worden ingediend. De jury beslist
autonoom in welke categorie een boek thuishoort.
Tegelijk met dit formulier worden twee exemplaren van het boek overgedragen aan het
secretariaat van de Organisator. De overgedragen exemplaren worden niet terugbezorgd.
Een deelname wordt niet in behandeling genomen vooraleer ten behoeve van de Organisator
een door de Organisator op het deelnameformulier vastgesteld bedrag is gestort.
§ 6. De voordracht van een uitgave voor bekroning veronderstelt een volledige aanvaarding
zonder voorbehoud van het Prijsreglement.

Artikel 5 - Bekroning
§ 1. De Best Vormgegeven Boeken wordt, naar het oordeel van de jury, jaarlijks toegekend
in de volgende twee categorieën:
*Beste boekontwerp
*Beste beeldboek
§ 2. Voor elke categorie wordt maximum één winnaar en één eervolle vermelding toegekend.
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§ 3. De prijs voor het winnende boek bedraagt per categorie 2000€ en gratis lidmaatschap bij
SOFAM. Het prijzengeld wordt verdeeld onder de vormgever (1000€) en de visuele kunstenaar
(€1000). Indien er slechts één van beiden vermeld wordt/bekend is, gaat de volledige som
naar deze persoon. De twee eervolle vermeldingen ontvangen elk 500€ en een gratis
lidmaatschap bij SOFAM.
Artikel 6 - Juryverslag
De jury laat de bekroning vergezeld gaan van een verslag, waarin zij elke uitverkoren uitgave
beoordeelt en de criteria die zij voor de bekroning hanteerde, toelicht.
Artikel 7 – Correspondentie en verhaal
Over de samenstelling en de keuze van de jury noch over de tekst van het juryverslag kan
worden gecorrespondeerd. Tegen de beslissingen van de jury met toepassing van dit
reglement, staat geen verhaal open.

Artikel 8 - Bekendmaking
Publieke bekendmaking van de bekroonde uitgaven alsmede van het juryverslag geschiedt op
een door de Organisator te bepalen tijdstip en plaats.
Voorafgaand aan de bekendmaking verstrekken de leden van de jury daarover geen
mededelingen naar buiten. Zij zijn op dit punt tot strikte geheimhouding gehouden.
Ten laatste 1 maand voor de uitreiking zullen de contactpersonen van de bekroonde
werken te horen krijgen dat hun ingediende werk gekroond is door de jury. Indien de
contactpersonen niets horen van de organisatoren over hun inzending(en), is het
ingediende boek niet bekroond.

Artikel 9 - Autonome beslissingsbevoegdheid van de jury
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden
bereikt over de hantering van dit reglement, beslist de jury autonoom. Tegen de beslissingen
van de jury met toepassing van dit artikel staat geen verhaal open.
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