REGLEMENT CULTUURPRIJS ZOERSEL
Artikel 1 – Toekenning
§1

De culturele raad van de gemeente Zoersel zal jaarlijks een Cultuurprijs uitreiken. De prijs geldt
als aanmoediging of als erkentelijkheid. Daarnaast zal de raad jaarlijks een aantal eervolle
vermeldingen toekennen.
De algemene vergadering (AV) van de culturele raad zal als jury optreden. Voor een geldige
beraadslaging moeten minimum 12 stemgerechtigde AV-leden aan de zitting deelnemen.

§2

De Cultuurprijs gaat naar Zoerselse individuen of collectieven die een uitzonderlijke culturele
prestatie hebben geleverd of zich verdienstelijk hebben gemaakt in één of verschillende van de
volgende domeinen:
– de bescherming van de luister van de taal;
– de schone kunsten in de breedste betekenis;
– de artistieke, de intellectuele, de morele en de sociale vorming en de permanente vorming
in het algemeen;
– de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding en het toerisme;
– het verwerven, het behoud en de bescherming van het cultureel patrimonium en de musea.

Artikel 2 – Criteria
§1

De Cultuurprijs kan worden toegekend aan een individu of een vereniging. Verenigingen zijn:
– verenigingen (bv. culturele, jeugd-, seniorenverenigingen);
– instellingen (bv. in sectoren als onderwijs, welzijn);
– groepen (bv. muziek-, kunstgroep).

§2

Om voor de Cultuurprijs in aanmerking te komen, moet een persoon minstens vijf jaar in de
gemeente Zoersel wonen.
Een vereniging die een van de genoemde bekroningen in de wacht wil slepen, moet minstens
vijf jaar werking in de gemeente Zoersel kunnen aantonen, en minimum 50% van haar leden
moeten er wonen.

§3

In een periode van vijf opeenvolgende jaren kan een persoon of een vereniging die de
Cultuurprijs krijgt, er niet opnieuw voor in aanmerking komen.

Artikel 3 – Procedure
§1

Elke inwoner van de gemeente en elke vereniging die er actief is, kan kandidaten voor de
Cultuurprijs voordragen.

§2

De voordracht gebeurt schriftelijk, gemotiveerd en op het daartoe voorziene formulier, waarop
ook de naam en het adres van de indiener voorkomen. Ter ondersteuning van de kandidatuur
worden documenten en bewijsstukken aanvaard als bijlage van de voordracht.

§3

De kandidaturen voor de cultuurprijs moeten ingediend zijn uiterlijk op 15 september van het
jaar waarvoor de kandidatuur geldt. Ze moeten onder gesloten omslag toekomen op de
cultuurdienst van de gemeente Zoersel, gericht aan het secretariaat van de culturele raad.

§4

Het secretariaat toetst de kandidaturen aan alle formele criteria die in het reglement voorzien
zijn.
De formeel ontvankelijke voordrachten worden door een werkgroep van de culturele raad
doorgenomen. Indien de motivatie van bepaalde voordrachten te beperkt is, zal men deze
voordrachten, in samenspraak met de voordrachtgever, trachten verder te stofferen.

§5

De AV oordeelt of ze de kandidaturen aanvaardt, zij bespreekt de motivaties en beslist
uiteindelijk in een geheime stemming.

Aan de voordrachtgevers wordt gevraagd om hun kandidatuurvoordracht zelf te komen
voorlezen op de algemene vergadering.
Leden van de AV kunnen niet aan de stemming over de Cultuurprijs deelnemen als zijzelf of de
vereniging die zij vertegenwoordigen, op de kandidatenlijst voorkomen.
Enkel de leden die voldoen aan de regels over het lidmaatschap van de culturele raad kunnen
stemmen.
Om deel te kunnen nemen aan de stemming moet een lid van de culturele raad jaarlijks
minstens op 3 algemene vergaderingen effectief aanwezig zijn. De aanwezigheid wordt
berekend vanaf de algemene vergadering volgend op de vergadering waarop de
cultuurprijs het jaar voordien werd gekozen.
De algemene vergadering waarop de cultuurprijs van dat jaar wordt verkozen, kan als
derde aanwezigheid gelden.
§6

De stemprocedure verloopt als volgt.
- Zijn er meerdere kandidaten, dan gaat de Cultuurprijs naar degene die na geheime
stemming in de eerste stemronde de helft +1 van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt.
- Indien in de eerste stemronde niemand de helft + 1 van de geldig uitgebrachte stemmen
behaalt, dan vindt er een tweede geheime stemronde plaats tussen de concurrerende
kandidaten die in de eerste stemronde het hoogst aantal stemmen hebben behaald. De
cultuurprijs gaat naar degene die de helft +1 van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt.
- Heerst er na deze stemronde nog steeds gelijkheid van stemmen, dan zal de
cultuurprijs uitzonderlijk aan de twee kandidaten worden toegekend.
- Is er slechts één kandidaat, dan dient hij 50% +1 van de geldig uitgebrachte stemmen te
behalen.

§7

Over de toekenningsprocedure van de Cultuurprijs en de eervolle vermeldingen wordt geen
briefwisseling gevoerd.
De laureaat van de Cultuurprijs ontvangt een felicitatiebrief en een uitnodiging voor de viering.
De laureaten van een eervolle vermelding krijgen ook een uitnodiging in de bus, samen met
een dankwoord en een aanmoediging.

Artikel 4 – Uitreiking
De uitreiking van de Cultuurprijs heeft plaats op een speciale jaarlijkse viering.
Artikel 5 – Bekendmaking
Elk jaar zullen de inwoners en de verenigingen van Zoersel in het gemeentelijk informatieblad een
oproep vinden om kandidaten voor de Cultuurprijs voor te dragen. Bovendien worden alle
verenigingen afzonderlijk via een brief op de hoogte gebracht.

