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Reglement inclusief financiering voor een Dorpsdichter in de gemeente 
Brummen 

Uitgangspunt:  
Taal in poëzie is een expressie van emotie en verstand en kan een samenbindende factor zijn tussen 
burgers, met name in roerige tijden, bij heftige (of bijzondere) gebeurtenissen en herdenkingen. 
De dorpsdichter heeft als taak de gevoelens van de burger te verwoorden in poëzie. 

De term dorpsdichter geeft aan dat het gaat om een man/vrouw:  
- Die kennis/gevoel heeft bij hetgeen zich in de diverse dorpen en buurtschappen 

van de gemeente Brummen afspeelt; 
- Die een niet ‘te hoogdravend’ taalgebruik toepast; 
- Die eerder werk heeft gepubliceerd dat een indruk kan geven van diens vakmanschap. 

Van de dorpsdichter wordt het volgende verwacht:  
- De dichter maakt 5 tot 6 keer per jaar een nieuw gedicht. Het mag niet gaan om een al 

bestaand gedicht of (een gedeelte van) een gedicht van een andere dichter. (Dit in 
verband met plagiaat). 

- De dorpsdichter geniet een grote vrijheid om kritisch te reageren op ontwikkelingen 
in de Brummense samenleving. Dat gebeurt opbouwend en op een wijze die 
aansprekend is voor grote delen van de bevolking. 

- De dorpsdichter onthoudt zich van het schrijven van persoonlijke hekelteksten 
en/of discriminerend of beledigend taalgebruik. 

- De gedichten worden geschreven in het Nederlands. 
- De gemeente, Culturele Stichting/werkgroep Taalmarkt kunnen een verzoek indienen 

voor een gedicht bij een bepaalde gelegenheid. Dit verzoek zal via de Culturele 
Stichting/werkgroep Taalmarkt aan de dorpsdichter worden overgebracht. 

- De dorpsdichter mag ook op eigen initiatief werken. 
- Als de dichter op eigen initiatief activiteiten wil ontplooien vanuit de functie als 

dorpsdichter informeert de dichter vooraf de werkgroep Taalmarkt over de 
voorgenomen activiteiten. 

- De dichter zal voor de taak van dorpsdichter voor 2 jaren beschikbaar zijn. 
- De dichter is bereid om bij verschillende gelegenheden voor te dragen uit eigen werk. 
- De dichter mag zich niet profileren als dorpsdichter voor commerciële activiteiten. 

Procedure om tot de dorpsdichter in de gemeente Brummen te komen  
- De sollicitatieprocedure, de coördinatie en overige werkzaamheden rondom de 

dorpsdichter worden door de Culturele Stichting/werkgroep Taalmarkt uitgevoerd. 
- De dorpsdichter in de gemeente Brummen wordt benoemd door de Culturele Stichting 

voor een periode van 2 jaar. 
- Door de Culturele Stichting vindt per 4 jaar de evaluatie van de dorpsdichter plaats. 

Rechten van de dorpsdichter 
- De dichter krijgt per opgedragen en opgesteld gedicht, inclusief het vervullen van de 

bijbehorende activiteiten, een vergoeding van € 250,-- per gedicht met een maximum 
van € 1.500,-- per jaar. 

- Publicatie en eventuele verdere verspreiding vindt plaats na overleg tussen de 
Culturele Stichting/werkgroep Taalmarkt en dorpsdichter. 

- Gedichten gemaakt door de dorpsdichter mogen door de gemeente voor 
meerdere gelegenheden en publicaties worden gebruikt, zonder dat daarvoor 
extra vergoeding verschuldigd is, doch de auteursrechten berusten bij de 
dorpsdichter. 
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- De dichter mag de gedichten te allen tijde vrijelijk publiceren. 

Functie-einde   
- De functie van dorpsdichter in de gemeente Brummen eindigt 2 jaar na zijn/haar benoeming. 

- Indien de dorpsdichter naar het oordeel van de Culturele Stichting en de werkgroep Taalmarkt 
niet naar behoren functioneert/presteert kan de dichter met onmiddellijke ingang uit diens 
functie worden ontheven. 

- De Culturele Stichting/werkgroep Taalmarkt zal vervolgens de communicatie daarover op 
zich nemen. 

Coördinatie   
- De werkgroep Taalmarkt treedt op als coördinator, intermediair tussen dichter en 

Culturele Stichting. 
- De Culturele Stichting onderhoudt de formele contacten met de gemeente. 

Financiering 

Voor het honorarium en de kosten van het instituut dorpsdichter stellen de gemeente en de Culturele 
Stichting jaarlijks ieder € 1.000 beschikbaar. 
 


