Invulformulier Cultuurprijs Artistiek 2016-2017
- Naam van de vereniging of persoon die een kandidaat voordraagt:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Adres:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Afhankelijk van het feit of uw kandidaat een persoon of een vereniging is vult u
enkel vak 1 of 2 in.

VAK 1: DEZE KANDIDAAT IS EEN PERSOON
(Enkel invullen wat voor deze kandidaat van toepassing is, eventuele bijlagen toevoegen)
1) Naam en adres van de kandidaat:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Duid aan wat van toepassing is en motiveer:
□ Deze persoon verwezenlijkte een bijzondere artistieke prestatie
□ Deze persoon heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op artistiek vlak
door cultuurspreiding of cultuurbeoefening in het algemeen en/of in de
gemeente
□ Als bekroning van een verdienstelijke loopbaan op artistiek gebied
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Heeft deze persoon op een andere manier bijgedragen tot het artistieke leven in de
gemeente Sint-Amands?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4) Motivatie voor het toekennen van de cultuurprijs artistiek aan deze persoon:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nota - Het dossier moet bestaan uit :
-

motivatie van kandidatuur (invulformulier)

-

een curriculum vitae van de voorgedragen persoon, vereniging, instelling

-

eventueel beeldmateriaal

-

ingeval van een project: een uitgebreide beschrijving

VAK 2: DEZE KANDIDAAT IS EEN VERENIGING
1) Naam en adres van de vereniging:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Waaruit bestaat de werking van deze vereniging?
(vorming-creativiteit-ontspanning …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
a. Belangrijkste realisaties van de voorbije jaren:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Opmerkelijke prestatie van het voorbije jaar:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Op welke manier heeft uw vereniging bijgedragen tot het artistieke leven in
de gemeente Sint-Amands?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Duid aan wat van toepassing is en motiveer:
□ Deze vereniging verwezenlijkte een bijzondere artistieke prestatie
□ Deze vereniging heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op artistiek vlak
door cultuurspreiding of cultuurbeoefening in het algemeen en/of in de
gemeente
□ Als bekroning van een verdienstelijke loopbaan op artistiek gebied
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Motivatie voor het toekennen van de cultuurprijs artistiek aan deze vereniging:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nota - Het dossier moet bestaan uit :
-

motivatie van kandidatuur (invulformulier)

-

een curriculum vitae van de voorgedragen persoon, vereniging, instelling

-

Beeldmateriaal (digitale film, foto …)

-

ingeval van een project: een uitgebreide beschrijving

Verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:
Handtekening van de betrokken persoon (secretaris, voorzitter):

Dit formulier dient vóór donderdag 1 maart 2018 ingediend te worden bij de voorzitter van
de cultuurraad, Gerrit Bosteels, Jan Van Droogenbroeckstraat 63b, 2890 Sint-Amands.

