Reglement voor de toekenning van de Cultuurprijs van de gemeente SintAmands
1. Inleiding

Om de beoefening en de spreiding van cultuur in de gemeente Sint-Amands aan te
moedigen en te bevorderen, besliste de Cultuurraad van de gemeente Sint-Amands om, in
samenwerking met het gemeentebestuur, ieder jaar de 'Cultuurprijs van de gemeente SintAmands' uit te reiken.

Deze cultuurprijs wordt uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een
vereniging. Afwisselend wordt deze cultuurprijs in de even jaartallen toegekend voor een
artistieke prestatie, verdienste of loopbaan; in de oneven jaartallen wordt deze cultuurprijs
toegekend voor een socio-culturele prestatie, verdienste of loopbaan.

2. Inhoud - begripsomschrijving

Socio-cultureel is elk werk van een persoon, een groep van personen of een vereniging die
op vrijwillige basis activiteiten organiseert met als doel een veelzijdige ontplooiing en een
verhoging van de maatschappelijke participatie van de deelnemers/leden. Dit houdt ook die
amateurkunsten in, die in welke kunstvorm dan ook in het kader van het socio-cultureel
werk gebeuren en aan mensen de kans geven om zich via kunstbeoefening en -beleving te
ontplooien en hun potentiële creatieve vermogens te ontwikkelen (koor, harmonie,
toneelgroep, dansgroep...).
Artistiek is elk werk van een persoon, een groep van personen of een vereniging die zijn,
haar of hun creatieve talenten gebruik(t)(en) met als doel kunst te produceren (beeldende
kunst, muziek, literatuur,...). Dit houdt ook die amateurkunsten in waarbij in welke
kunstvorm dan ook de creatieve talenten gebruikt worden met als doel kunst te produceren
en waarbij voor dit werk van die persoon, groep van personen of vereniging het artistieke
doel primeert op het socio-culturele.

3. Uitgangspunt-voorwaarden

Uitgangspunt is dat van de uitreiking een stimulerende invloed dient uit te gaan, die bij de
bevolking de aandacht en interesse aanscherpt voor een rijk artistiek-cultureel en/of sociocultureel leven in de eigen regio.

Deze onderscheiding wordt dan ook toegekend om één van de onderstaande redenen :
-

het verwezenlijken van een bijzondere artistieke of socio-culturele prestatie

-

zich bijzonder verdienstelijk gemaakt te hebben op socio-cultureel of artistiek vlak
door cultuurspreiding of cultuurbeoefening in het algemeen en/of in de gemeente;

-

als bekroning van een verdienstelijke loopbaan op socio-cultureel of artistiek
gebied.

Bij de beoordeling van de kandidatuur wordt rekening gehouden met:
-

de uitstraling van het gepresteerde

-

impact (intern of extern, i.e. binnen of buiten de gemeente)

-

het publieksbereik

-

originaliteit en/of vernieuwende

-

creativiteit

-

dossier (CV)

Deze prijs wordt enkel uitgereikt aan:
-

een persoon wonend of geboren in Sint-Amands,

-

een persoon of personen actief in een Sint-Amandse groep of vereniging,

-

een persoon, groep van personen of een vereniging die een artistiek-culturele of
socio-culturele publieksactiviteit in Sint-Amands organiseerde.

4. Kandidatuurstelling

Enkel

individuele

personen

wonende/geboren

in

Sint-Amands

of

Sint-Amandse

verenigingen, al dan niet aangesloten bij de Cultuurraad, kunnen kandidaten voordragen.

Eén vereniging of één persoon kan ten hoogste twee kandidaten voordragen. De voordracht
van een vereniging wordt als één kandidatuur beschouwd.

De inwoners of verenigingen kunnen kandidaten voordragen aan de hand van een
invulformulier dat verspreid wordt via het gemeentelijk infoblad en/of de gemeentelijke
website. Deze formulieren zijn tevens verkrijgbaar bij de voorzitter van de cultuurraad of op
de gemeentelijke cultuurdienst.

De voordracht dient, aan de hand van dit invulformulier, schriftelijk en vóór 8 maart volgend
op het werkjaar gericht te worden aan de voorzitter van de Cultuurraad. De voordracht
moet voldoende gemotiveerd zijn, een aantal ondersteunende documenten kunnen
toegevoegd worden.

Het dossier moet bestaan uit :
-

motivatie van kandidatuur

-

een curriculum vitae van de voorgedragen persoon, vereniging, instelling

-

eventueel beeldmateriaal

-

ingeval van een project: een uitgebreide beschrijving

Anonieme of onvolledige voordrachten worden niet aanvaard.

De leden van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad kunnen zelf ook kandidaten
voordragen.

5. Toekenning

5.1. Jury
De jury bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad. De jury kan zich
laten bijstaan door externe experts en/of adviseurs.
Stemgerechtigde leden zijn de leden van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad exclusief
volgende personen: Schepen en Secretaris van de Cultuurraad. De externe experts en/of

adviseurs hebben ook geen stemrecht. Indien een lid van de Raad van Bestuur kandidaat is,
kan deze eveneens niet meestemmen.
De jury wordt voorgezeten door de voorzitter van de Cultuurraad. De secretaris van de
Cultuurraad is belast met het secretariaat van de jury.
De beraadslagingen van de jury zijn geheim.

5.2. Niet toekenning
De 'Cultuurprijs van de gemeente Sint-Amands' wordt niet toegekend indien:
-

geen kandidaturen worden voorgedragen;

-

de voorgedragen kandidaturen niet beantwoorden aan het gestelde doel van de
toekenning van de cultuurprijs.

Een persoon of een vereniging of instelling kan slechts éénmaal de 'Cultuurprijs van de
gemeente Sint-Amands' ontvangen.

5.3. Onderscheid artistiek of socio-cultureel
Indien er bij een voordracht twijfel ontstaat of het een artistiek of een socio-cultureel werk
betreft dan beslist de jury hierover. Indien door deze beslissing de kandidatuur niet
weerhouden wordt voor het betreffende jaar, komt de kandidatuur automatisch in
aanmerking voor de cultuurprijs van het jaar nadien.

5.4. Procedure van toekenning: Nominaties
Uit de lijst van de ingediende kandidaturen, kunnen er maximaal 3 kandidaten genomineerd
worden.
-

Deze nominaties worden geselecteerd op basis van tweederde meerderheid door de
jury. Uitsluitend deze nominaties worden weerhouden voor de keuze van de
uiteindelijke laureaat.

-

Met een dergelijke nominatie wenst de jury haar waardering uit te spreken over het
geleverde werk. Het moet een stimulans betekenen om op de ingeslagen weg verder
te gaan.

5.5. Procedure van toekenning: Stemming
Aan twee geledingen wordt de lijst van de nominaties (maximum 3) voorgelegd:
-

de Algemene Vergadering van de Cultuurraad, met uitzondering van de leden van de
Raad van Bestuur;

-

de Raad van Bestuur van de Cultuurraad

Beide geledingen brengen gezamenlijk door middel van een geheime stemming hun stem
uit.

De stemming gebeurt als volgt :
-

De stemming gebeurt tijdens een algemene vergadering

-

Vertegenwoordigers van een organisatie of personen die tot de kandidaten behoren
nemen niet deel aan de eindstemming.

-

Elk stemgerechtigd lid (effectief of plaatsvervangend lid) van de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur ontvangt een stembiljet waarop de
genomineerden vermeld staan.

-

Er kan niet bij volmacht gestemd worden.

-

Elk stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur kan
bijgevolg hoogstens één stem uitbrengen.

-

De stem wordt uitgebracht door het aanstippen van één enkele kandidaat.

-

Onduidelijke of dubbelzinnige stemmen zijn ongeldig, net als briefjes waarop meer
dan één stem is uitgebracht.

-

Een stemgerechtigde kan aangeven dat hij van oordeel is dat geen enkele kandidaat
de cultuurprijs verdient door een blanco stembiljet in te leveren.

-

Uit deze geheime stemming door de twee geledingen zal blijken wie de laureaat
wordt. Het resultaat van deze stemming wordt voorgelegd aan de jury.

-

Indien bij stemming meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen, stemt
de jury. Is er dan nog een gelijke stemming, is de stem van de voorzitter van de jury
beslissend.

Naast de cultuurprijs voor de laureaat, krijgen de overige genomineerden een eervolle
vermelding.

5.6. Uitreiking
De uitreiking van deze prijs vindt plaats tijdens een openbare culturele plechtigheid.

6. Onvoorziene aangelegenheden en betwistingen
Over alle niet in dit reglement voorziene aangelegenheden en/of eventuele betwistingen die
er kunnen uit voortvloeien, beslist de Raad van Bestuur van de Cultuurraad te goeder trouw.

Rond de genomen beslissingen wordt geen correspondentie gevoerd.

7. Slotbepaling
Dit reglement vervangt alle vorige reglementen aangaande de toekenning van de
Cultuurprijs.

