
Reglement en voorwaarden loterij ‘Dimpna’s Prijzenkast’ 

1. Inleiding 

In mei 2020 vindt een nieuwe editie van de vijfjaarlijkse Sint-Dimpna Ommegang plaats. De stad Geel 

herdenkt om de vijf jaar de legende van de heilige Dimpna en brengt dan hulde aan haar 

patroonheilige. Daarnaast is de Ommegang een van de grootste culturele en 

gemeenschapsvormende projecten van de stad. In het kader van dit project doet de stad beroep op 

zo’n 1.500 vrijwilligers. De meeste van deze vrijwilligers figureren in de processie en hiervoor worden 

kostuums gemaakt, een choreografie opgesteld enzoverder. 

2. De Prijzenkast 

Dimpna’s Prijzenkast is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende stadsdiensten en met 

verschillende handelaars uit Geel en de regio. De prijzenkast omvat onder andere ontbijtbonnen, 

waardebonnen voor verscheidene restaurants, beurtenkaarten voor het stedelijk zwembad, een 

elektrische fiets, ballonvluchten,… 

3. Opzet & voorwaarden 

a. De namen van de ingeschreven vrijwilligers worden in een pot gestoken. Deze wordt 

wekelijks aangevuld met de nieuwe inschrijvingen. 

b. Op zeer regelmatige basis zullen we één of meer prijzen verloten, deze in 

willekeurige volgorde. 

c. Een onschuldige hand zal de namen uit een pot of bokaal trekken. 

d. Een filmpje van de trekking wordt gedeeld op onze facebookpagina. 

e. Mensen die reeds een prijs hebben gewonnen, blijven in de pot en maken dus 

opnieuw kans op een prijs. 

f. De prijsuitreiking gebeurt op zondag 10 mei 2020, na de Ommegang. De winnaars 

worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

g. Indien een winnaar om welke reden dan ook toch niet heeft meegewerkt aan het 

project, vervalt zijn/haar recht op de prijs. 

 

4. Doel 

Hoe eerder we een duidelijker beeld hebben op ons vrijwilligersbestand hoe beter en vlotter de 

voorbereidingen zullen verlopen. Met deze prijzenloterij willen we dus mensen motiveren om zo snel 

mogelijk in te schrijven. 

5. Organisatie 

De prijzenloterij ‘Dimpna’s Prijzenkast’ wordt georganiseerd door de dienst toerisme en 

stadsanimatie van stad Geel, Werft 20, 2440 Geel. 

6. Privacy 

Hier verwijzen we naar de privacyverklaring van de stad Geel. 

7. Akkoordverklaring 

Door zijn/haar deelname verklaart de vrijwilliger zich akkoord met de inhoud en alle clausules van dit 

reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisatie zal ondernemen om het 

goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement 

zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. 

https://www.geel.be/privacyverklaring

