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Annexe A: Programma van de kandidaat Mr Bear Belgium 

1. Algemeenheden en definities Mr. BEAR BELGIUM 
1.1 Algemeenheden 
De verkiezing van Mister Bear Belgium is een non-profit evenement. De verkiezing wordt georgani-
seerd in Brussel door de vereniging "BELGIUM BEARPRIDE vzw". Deze vereniging richt zich niet 
enkel op de zichtbaarheid van de beer, maar ook op meerdere militante verbintenissen met betrek-
king tot de LGBT+ -gemeenschap en is in het bijzonder vertegenwoordigd in het Rainbow House 
Brussels, de Confederatie van Franstalige verenigingen en de Belgian Pride. 
Ter gelegenheid van de Belgium Bear Pride (of bear week), is een van haar doelstellingen een kan-
didaat te verkiezen om de "beer" -gemeenschap te vertegenwoordigen. 
De winnaar van de verkiezing van "Mr Bear Belgium" zal deze titel gedurende één jaar dragen. Ge-
durende deze periode zal hij de Belgische berengemeenschap vertegenwoordigen.  

1.2 Definities :  
De berengemeenschap (ook wel bear scene genoemd) is een subdivisie binnen de homogemeen-
schap. 
Onder het begrip "Bears" (uitgesproken: [bairz] en niet [birz]) verstaat men homo- en biseksuele 
mannen voorzien van, deels zichtbare, gezichts- en/of lichaamsbeharing. Sommige beren kunnen 
tevens beschikken over een groot, ontwikkelde gewichtsmassa; dit is niet noodzakelijk een ken-
merk van differentiatie. 
Beren kunnen verder worden onderscheiden in verschillende subgroepen, zoals bijvoorbeeld:  
- « musclebears » of gespierde beren 
- « chubbybears » of mensen die zichzelf identificeren als beschikkend over een groot,  
ontwikkelde gewichtsmassa of zwaarlijvigheid, 
- « daddybears » of oudere beren met als subcategorieën "polardaddies" of "silverdaddies" gewaar-
deerd door hun witte beharing, 
- Andere categorieën binnen de berenwereld, de "cubs" (letterlijk jongens, welpen), betreft voor-
namelijk jonge mannen die beginnende karakteristieken dragen om toekomstige beren te worden, 
- De berenliefhebbers, die "chasers" worden genoemd (letterlijk jagers). Deze mannen zijn vaak 
minder groot gebouwd, met een sterke voorkeur voor beren.  

BELGIUM BEARPRIDE vzw, engageert zich specifiek verder te willen gaan, dan de eenvoudige de-
finities gelinkt aan fysieke aspecten, met het argument dat het behoren tot de berengemeenschap 
ook een gemoedstoestand is, dewelke waarden bepleit zoals inclusiviteit, respect voor diversiteit en 
tolerantie en dat lichaamskenmerken alleen geen belemmering mogen vormen.  



1.3 – Verloop van de verkiezing:  
Kandidaten dienen aanwezig te zijn van donderdag 29 sep 2021 tot en met zondag 3 oktober 2021 
en het officiële programma van de Belgium Bear Pride te respecteren. 
Op vrijdag 4 oktober 2019 worden de kandidaten individueel ondervraagd door de jury. 
Op zaterdag 5 oktober 2019 presenteren kandidaten zich op het podium tijdens de "Mister Bear 
Belgium verkiezing" en nemen deel aan de regie van de show. Ze zullen het publiek en de jury tij-
dens deze officiële avond moeten overtuigen met één of meerdere persoonlijke en gezamelijke 
shows, alsook een korte persoonlijke presentatie van zichzelf en het project dat ze willen verdedi-
gen tijdens hun mandaat periode.  
Een lijst van alle activiteiten zal aan de kandidaten worden gegeven en beschikbaar zijn op de web-
site www.belgiumbearpride.be. 
Op zondag 6 oktober zal de winnaar aanwezig zijn op de evenementen georganiseerd door BELGI-
UM BEARPRIDE vzw.  

2. De kandidaten 
De verkiezing is voorbehouden aan volwassen mannen van Belgische nationaliteit of die officieel in 
België verblijven. Ze dienen deel uit te maken van de homo-berengemeenschap en zich ertoe ver-
binden beschikbaar te zijn voor het promoten van deze gemeenschap. 
Ze dienen noodzakelijkerwijs minstens één van de officiële talen van België spreken en bij voorkeur 
zich in het engels te kunnen verstaanbaar maken.  

Het is echter mogelijk dat de commissie van deze regel afwijkt. De kandidaat heeft bijvoorbeeld 
zijn domicilie buiten België, maar stemt ermee in om een aantal weekeinden in Brussel (België) per 
jaar aanwezig te zijn. 
In dit geval wordt de aanvraag door de commissie beoordeeld en in het gunstige geval gevalideerd 
door een notulen van de vergadering. 

3. Inschrijvingen 
Elke kandidaat dient zich te registreren door het formulier in te vullen, beschikbaar op de website. 
Hij zal ook een persoonlijke foto bezorgen, die de BELGIUM BEARPRIDE vzw kan gebruiken ter 
publicatie op zijn website of sociale media waarop deze een account heeft. 
Het registratieformulier dient per e-mail verstuurd te worden vóór 15 augustus 2021.  
Aanvragen na deze datum kunnen worden geweigerd.  
Contact: info@belgiumbearpride.be 

4. Kosten gelinkt aan deelname:  
Deelname aan de verkiezing is gratis. 
Specifieke kosten gelinkt aan de activiteiten zijn voor eigen rekening van de kandidaten. 
Een waarborg van 25 euro is vereist voor de inschrijving; deze waarborg zal worden terugbetaald, 
ongeacht het resultaat van de kandidaat tijdens de verkiezing.  
     
Indien de kandidaat niet opdaagt tijdens de verkiezing, wordt de waarborg als verloren en niet-te-
rug betaalbaar beschouwd. 
De waarborg moet betaald worden op de rekening van BELGIUM BEARPRIDE vzw. 
Inschrijving is pas officieel na ontvangst van de waarborg.  
  
BELGIUM BEARPRIDE 
IBAN : BE88 7360 4872 0841 
BIC: KREDBEBB 

5. Individuele gesprekken 
Tijdens de verkiezing nemen de kandidaten deel aan een individueel interview met de jury. 
Tijdens dit gesprek mogen de kandidaten in hun moedertaal spreken. Meertaligheid is een plus-
punt. Tijdens deze gelegenheid zal de kandidaat het project voorstellen dat hem na aan het hart ligt 
en dat hij gedurende zijn mandaatjaar wenst te verdedigen. 
Dit interview telt mee voor een kwart van de punten die voor deze verkiezing worden toegekend. 
Dit interview vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2021 in het 9 Hotel Central (oloniënstraat 10 te 1000 
Brussel) .  

mailto:info@belgiumbearpride.be


6. Presentatie op het podium – show tijdens de verkiezing op zaterdag:  
De kandidaten worden op de verkiezingsavond van Mr Bear Belgium op het podium voorgesteld.  
Het doel is om een samenhang te creëren tussen de kandidaten en een show te presenteren die de 
avond zal animeren.  
Het betreft geen moeilijke activiteiten en iedereen kan hierin deelnemen; er wordt gevraagd om 
kleding te dragen die past bij het thema van de avond. 
De plaats(en) en data voor de repetities worden gecommuniceerd zodra de inschrijving is afgeslo-
ten. Een generale repetitie in de feestzaal vindt plaats op zaterdag 2 oktober van 15.00 tot 17.00 
uur.  

7. Jury 
De juryleden van deze verkiezing zijn sleutelfiguren uit de beren- en homoscene, uitgekozen door 
de BELGIUM BEARPRIDE vzw.  
  
8. Puntenverdeling 
De score van elke kandidaat wordt vastgesteld op een schaal van 100 punten.  
Individueel interview - De jury zal elke kandidaat een cijfer geven met betrekking tot het  
individuele interview; maximaal 40 punten kunnen door de jury aan elke kandidaat worden  
toegekend;  

Show/Staging - maximaal 30 punten kunnen worden toegekend door het publiek voor de  
uitvoering(en) op het podium (aantal stemmen uitgedrukt voor elke kandidaat gedeeld door het 
totale aantal stemmen) en 30 punten door een online stem ( bv website, sms, .. )  
In het geval van gelijkheid van punten, behoudt de jury het recht de toewijzing van de titel aan de 
winnaar te bespreken.  
- Interview jury 40 %  
- Stellen online 30 %  
- Stemmen door publiek in de zaal 30 %  

9. Betwisting  
Indien het resultaat van de verkiezing onderwerp is van een geschil of betwisting, moet een brief 
per e-mail worden verzonden aan de organisatie via info@belgiumbearpride.be. De organisatie zal 
de betwisting onderzoeken en een standpunt over de legitimiteit van het verloop van de verkiezing 
formuleren, indien nodig.  

10. Verplichtingen van de winnaar  

10.1 - Lint/sjerp 
De winnaar wordt gevraagd zijn titel en lint/sjerp fatsoenlijk te dragen tijdens zijn verschillende 
activiteiten en vertegenwoordigingen. Het is niet aangewezen om het lint/sjerp te dragen op be-
paalde plaatsen, zoals in een darkroom, op erotische of pornografische afbeeldingen, enz. 
In geval van twijfel is het de drager van het lint/sjerp aangewezen, advies te vragen aan een lid van 
de BELGIUM BEARPRIDE vzw.  
In geval van verlies of beschadiging van het officiële lint/sjerp, is de winnaar verplicht deze op ei-
gen kosten te vervangen. Dit lint/sjerp wordt het volgende jaar aan de winnaar doorgegeven.  

10.2 - partners 
Het is de winnaar niet toegelaten reclame te maken, te communiceren of kleding te dragen met 
logo's van bars, clubs, feestjes en partners niet behorend tot de BELGIUM BEARPRIDE vzw, of 
waarvoor BELGIUM BEARPRIDE vzw geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft ver-
leend.  

10.3 - Aanwezigheid/vertegenwoordiging 
De winnaar zal de Belgische berengemeenschap vertegenwoordigen op evenementen in zowel bin-
nen- als buitenland. 
Wanneer deze een evenement bijwoont, zal hij zijn lint/sjerp op een zichtbare manier dragen, zo-
dat mensen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van Mr Bear Belgium.  



Hij zal aanwezig dienen te zijn op de meeste grote homo-evenementen en in het bijzonder tijdens 
bearevenementen.  

Zijn aanwezigheid, met inbegrip van zijn lint/sjerp van Mr Bear Belgium is verplicht op:  
 - de Belgian Pride in mei 2022 en de Antwerp Pride in augustus 2022 
 - de verkiezing van Mr Bear Belgium in oktober 2022 voor de overdracht van zijn lint/sjerp.  

Hij zal aanwezig moeten zijn gekleed met zijn lint/sjerp van Mr Bear Belgium   
 - Bear Pride in Keulen, november 2022 
 - Fierté Ours de Paris 2022 
 - Amsterdam Bear Pride 2022 
 -Mr Bear Europe of elke andere verkiezing waarvoor BELGIUM BEARPRIDE vzw  
   besluit haar kandidaat te registreren, nadat zij de organisatie van de verkiezing als legitiem  
     heeft erkend. Elke deelname als kandidaat of vertegenwoordiger van België Bear Pride of  
     Mr Bear zonder toestemming van het comité is ten strengste verboden. 

- Leatherpride Antwerp - verkiezing van Mister Leather Belgium in 2022. 

11.  Media en communicatie 
De kandidaten en de winnaar van de verkiezing machtigen BELGIUM BEARPRIDE vzw, gebruik te 
maken van:  
- foto's, teksten, interviews en video's die ze aan de organisatie hebben gestuurd  
- foto's, teksten, interviews en video's gemaakt tijdens de Belgische Bear Pride waarop ze zich heb-
ben ingeschreven  
- foto's, teksten, interviews en video's gemaakt tijdens de evenementen georganiseerd door Bel-
gium Bear Pride waaraan zij hebben deelgenomen 
- foto's, teksten, interviews en video's gemaakt tijdens de evenementen waarbij de kandidaten en 
de winnaar van de verkiezing hebben deelgenomen op uitnodiging van Belgium Bear Pride  
- Ter illustratie van haar publicaties, haar website of de accounts die ze heeft op sociale netwerken  
Deze machtiging mag door de BELGIUM BEARPRIDE vzw aan externe media worden doorgege-
ven dewelke activiteiten van de BELGIUM BEARPRIDE vzw willen mededelen.  

12. Prijzen 
De prijzen worden aangeboden door de sponsors. 
Een lijst zal worden gepubliceerd op de website www.belgiumbearpride.be  

13. Recht op sponsoring:  
Het gebruik van de verwijzing naar Belgium Bear Pride en de verkiezing van Mr Bear Belgium zijn 
exclusief voorbehouden aan de verschillende partners en sponsors van de BELGIUM BEARPRIDE 
vzw. Elke andere verwijzing of gebruik van de naam van de vereniging of de titel van Mr Bear Bel-
gium - in België of in het buitenland, door een bedrijf: privé, publiek of een vereniging - dient 
schriftelijk worden goedgekeurd door de BELGIUM BEARPRIDE vzw, die zich het recht voorbe-
houdt het gebruik ervan te verlenen of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.  

De titel Mr Bear Belgium of de deelname aan de verkiezing van de Mister Bear Belgium kan de 
promotie van een commerciële activiteit niet toestaan, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de vzw BELGIUM BEARPRIDE.  

14. Gedragsregels 
De kandidaten voor de verkiezing, en omdat zij zich ertoe verbinden hun gemeenschap te verte-
genwoordigen, hebben als zodanig een voorbeeldrol. Er kan maar één winnaar zijn in deze verkie-
zing. Elke deelnemer wordt gevraagd zich eerlijk te gedragen en positief te communiceren over de 
wedstrijd, ongeacht de uitkomst. 
We willen dat degenen die niet zijn verkozen "goede verliezers" zijn, met een hart voor deze ge-
meenschap.  

 Zowel de kandidaten als de winnaar van de verkiezing wordt gevraagd zich op gepaste wijze te ge-
dragen en passende kledij te dragen tijdens de activiteiten van BELGIUM BEARPRIDE vzw of 
wanneer zij de titel van Mr Bear Belgium vertegenwoordigen. 
In het kader van de verkiezing en activiteiten met betrekking tot de titel van Mr Bear Belgium, al 



dan niet georganiseerd door BELGIUM BEARPRIDE vzw, is het ten strengste verboden om poli-
tieke, vakbonds-, religieuze of discriminerende symbolen te dragen ten opzichte van bepaalde ge-
meenschappen of groepen.  

Indien de winnaar zijn titel voortijdig wil opgeven, dient deze ook alle ontvangen prijzen aan de 
organisatie terug te geven.  

15. Respecteren van het reglement 
In geval van niet-naleving van het reglement, kan de organisatie de kandidaat diskwalificeren of de 
titel van de Mr Bear Belgium intrekken. 
BELGIUM BEARPRIDE vzw is belast met het analyseren en beoordelen van het niet respecteren 
van het reglement.  

16. Wijzigen van het reglement:  
De organisatie behoudt zich het recht noodzakelijke wijzigingen aan het huidige reglement, op elk 
moment, aan te brengen. De kandidaten en winnaar van de verkiezing worden hiervan per e-mail 
op de hoogte gebracht.  

17. Het comité “ Belgium Bearpride»  
Vzw Belgium Bearpride - Kolenmarkt, 42 - 1000 Brussel 
Voorzitter: Michel Chauvaux 

18. Verduidelijking:  
Alle data, vermeld in dit reglement, zijn indicatief. Ze worden gaandeweg bevestigd aan de kandi-
daten en winnaar. 
De verwijzingen naar de vereniging zijn onverschillig aan "Belgium Bear Pride" of "Belgium Bear-
pride"; deze referenties kunnen worden vertaald in andere talen, met name het Frans of het Neder-
lands, zonder dat reglement niet meer van toepassing is. Hetzelfde geldt voor de titel van Mr Bear 
Belgium.  
!   
- Ik heb het huidige reglement gelezen en goedgekeurd.  
- Ik ga akkoord met het publiceren en verspreiden van de foto's, teksten en ander beeldmateriaal 

gemaakt tijdens de verschillende evenementen van BELGIUM BEARPRIDE vzw, door BEL-
GIUM BEARPRIDE vzw, in de pers en voor de website en sociale media van de organisatie als 
reclame voor huidige of toekomstige evenementen. 
!   

Gedaan te  .......................................... Om …………………… 

Naam :       Voornaam :  

Handtekening :  



Annexe A 
Programma van kandidaat Mr Bear Belgium  

1. Nadat je inschrijving is gevalideerd door de BELGIUM BEARPRIDE vzw, dient een Facebook- 
pagina aangemaakt te worden ter promotie van je kandidatuur.  

2. Toon jezelf op de verschillende plaatsen, gerelateerd aan de beargemeenschap en verwijs naar 
dit evenement via het "inchecken" in de bar / club / feest / beer "XYZ", op deze manier krijg je 
meer zichtbaarheid.  

3. Praat over jezelf of de projecten die belangrijk voor je zijn.  

4. Ontmoetingsplaats kandidaten Mr Bear Belgium  
Het 9hotel central zal de algemene ontmoetingsplaats zijn tijdens de Bearpride voor de organisatie 
van de verkiezing;  

5 Datum:  

Repetities datum en plaats worden aan de kandidaten meegedeeld  
  

Details van de show op 2 oktober: 
Een gedetailleerd document zal je worden toegestuurd door de organisator van de show. Bereid een 
klein interview voor tijdens je optreden op het podium (max. 1 minuut)  
We moedigen je aan om dat weekend samen te blijven en een leuk feest te houden. 
Dit is een unieke ervaring die mensen bij elkaar brengt en nieuwe vriendschappen initieert. De sa-
menhang tussen jullie is een basis van succes, we wensen je een uitstekende Bear Pride en danken 
je alvast voor je deelname!  


