‘PRIJS VOOR CULTUUR’
Reglement voor de toekenning van de ‘Prijs voor Cultuur’ (versie 2017)
1.

Het bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem kent een tweejaarlijkse ‘Prijs voor
Cultuur’ toe aan een meerderjarig persoon of een vereniging (erkend door de cultuurraad) die
zich op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk maakt of gemaakt heeft op het culturele vlak in de
gemeente Evergem.
Beurtelings wordt de prijs voorbehouden aan personen of verenigingen (erkend door de
Cultuurraad) met lokale uitstraling en aan personen of verenigingen (erkend door de
cultuurraad) met meer dan lokale uitstraling.

2.

De vroegere of huidige woonplaats van de kandidaten moet in Evergem gelegen zijn.

3.

Iedere stemgerechtigde in de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Cultuurraad
Evergem en iedere inwoner van de gemeente Evergem, kan één persoon of vereniging
voordragen.

4.

Een voordracht kan schriftelijk of digitaal gebeuren via het inschrijvingsformulier te vinden
op www.cultuurraadevergem.be.
a. Het dient begeleid te zijn van een omstandige motivering en van een opgave van de
activiteiten en verwezenlijkingen van de kandidaat.
b. tegen de gestelde datum per post of digitaal aan de secretaris van de Gemeentelijke
Cultuurraad Evergem verzonden te worden.

5.

Het bestuur van de Cultuurraad dat als jury fungeert, oordeelt op basis van de bijgevoegde
motivatie over de ontvankelijkheid van de kandidaatsstellingen.
Uit de weerhouden kandidaten wordt dan, bij geheime stemming, de laureaat verkozen en dit
op basis van onderstaande criteria:
• Culturele prestaties
• Graad van creativiteit
• Culturele uitstraling binnen de gemeente
• Culturele uitstraling buiten de gemeente
• Sociaal-culturele betrokkenheid

6.

De laureaat wordt bekendgemaakt en de prijs wordt uitgereikt ter gelegenheid van de Culturele
Veertiendaagse of bij de eerste samenkomst van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad
na de Culturele Veertiendaagse.

7.

De ‘Prijs voor Cultuur’ wordt bij iedere toekenning door het bestuur van cultuurraad vastgesteld
rekening houdend met de culturele activiteiten van de laureaat.

8.

Het bestuur van de Cultuurraad behoudt zich het recht om de ‘Prijs voor Cultuur’ niet toe te
kennen.

9.

Het bestuur van de Cultuurraad beslist over alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

10. Tegen de beslissing van het bestuur van de Cultuurraad is geen enkel verhaal mogelijk.

