VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN JURY KINDERCORSO
VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN
___________________________________________________________________________________________________________

A. Jury
1. De jury bestaat uit drie leden, aangesteld door het bestuur van de VVVV. Jaarlijks treedt
normaliter één, t.w. het langstzittende, jurylid af en één nieuw jurylid toe. Een aftredend jurylid kan
na drie jaar opnieuw zitting nemen in de jury. Inwoners van Vollenhove mogen geen zitting nemen
in de jury.
2. De juryleden ontvangen voor de beoordeling van het kindercorso de "Voorschriften en richtlijnen
deelnemers kindercorso" en tijdig een overzicht van alle deelnemers.
3. Voor aanvang van het kindercorso komen de juryleden op een afgesproken tijd en plaats bij
elkaar, krijgen zij instructies en worden de jurylijsten uitgereikt.
4. De beoordeling van het kindercorso wordt uitgevoerd tijdens de opstelling en de rondgang.
Op een afgesproken tijd en plaats komen de juryleden daarna bij elkaar. Daar worden door een
onafhankelijke persoon, door de VVVV aangesteld, de cijfers per onderdeel van ieder jurylid
opgevraagd, genoteerd en alle jurylijsten gecontroleerd. Verandering van cijfers is niet toegestaan.
5. De jury pleegt tijdens de jurering geen overleg met medejuryleden en gaat tijdens de jurering
geen gesprekken aan met deelnemers of publiek.
6. Het kindercorso wordt door de jury beoordeeld op drie onderdelen, t.w.: onderwerp, materiaal en
figuratie. Per onderdeel kan één jurylid maximaal 10 punten geven. Het maximum te behalen
puntenaantal per deelnemer is dus 3 x 3 x 10 = 90 punten. Opm.: cijfers kunnen ook in tienden van
punten worden gegeven.
B. Jurering
Het kindercorso wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
1. Onderwerp;
2. Materiaal;
3. Figuratie.
Korte toelichting op de beoordeling van de verschillende onderdelen.
1. Onderwerp
Elementen die bij onderwerp een rol spelen zijn:
a. originaliteit;
b. uitwerking.
Hierbij wordt de oorspronkelijkheid van het onderwerp beoordeeld en gelet op de vindingrijkheid of
herkenbaarheid waarmee dat is uitgewerkt.

2. Materiaal
Elementen die een rol spelen bij het onderdeel materiaal zijn:
a. gebruik;
b. afwerking.
De materiaalkeuze en wijze van verwerking van materialen worden bij dit onderdeel beoordeeld.
3. Figuratie
Aspecten die bij de beoordeling van figuratie een rol spelen zijn:
a. uitdossing;
b. rollenspel.
Hierbij wordt gekeken naar de aankleding, opmaak en het spel van de deelnemers.
C. Reglement
1. Leden van de jury ontvangen na aanmelding een exemplaar van de "Voorschriften en richtlijnen
jury kindercorso".
2. Het bestuur van de VVVV behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen van het
voorgaande af te wijken, maar is daarvoor verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.

