Reglement – “Prijs voor Cultuur” en “Cultuurlaureaat”
Lede
Art. 1
1.

De gemeente Lede wil een “Prijs voor Cultuur” van de gemeente Lede
uitreiken en een “Cultuurlaureaat” aanduiden.

2.

Met de “Prijs voor Cultuur” wordt een vereniging beloond die op artistiek of
cultureel vlak een bijzondere prestatie heeft geleverd.

3.

De “Prijs voor Cultuur” kan uitgereikt worden aan verenigingen die in de
gemeente gevestigd zijn of een sterke culturele binding hebben met Lede.

4.

Als “Cultuurlaureaat” bekronen we een persoon die een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan het culturele leven.

5.

De “Cultuurlaureaat” kan een persoon zijn die in de gemeente woont of die
een sterke culturele binding heeft met de gemeente.

Art.2
1.

De “Prijs voor Cultuur” wordt uitgereikt in de pare jaren.
De “Cultuurlaureaat” wordt ook aangeduid in de pare jaren.

2.

De jury kan voorstellen, na beoordeling van de ingediende projecten, geen
“Prijs voor Cultuur” uit te reiken of geen “Cultuurlaureaat” aan te duiden.

3.

De “Prijs voor Cultuur” kan niet tweemaal na elkaar aan dezelfde vereniging
toegekend worden.

4.

Eenzelfde persoon kan maar eenmaal “Cultuurlaureaat” worden.

Art.3
1.

De cultuurdienst zorgt voor een brede bekendmaking via het gemeentelijk
informatieblad, de gemeentelijke website en de regionale pers.

Art.4
1.

De kandidaten worden voorgedragen door een persoon of een vereniging uit
Lede.

2.

De voordracht van een kandidaat gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd
en met vermelding van naam en adres van de voordrager op een
voordrachtformulier. Dit is beschikbaar bij de cultuurdienst en op de website
van de gemeente Lede.

3.

De kandidaturen moeten in de onpare jaren vóór 31 december ingediend
worden bij de cultuurdienst, Markt 1, 9340 Lede. Een bewijs van ontvangst
wordt afgeleverd.

Art.5
1.

De cultuurraad stelt de jury samen die zal bestaan uit 4 leden van de
cultuurraad, 3 externen, 1 secretaris en de schepen voor cultuur.

2.

Een ambtenaar van de cultuurdienst fungeert als secretaris en is, evenals de
schepen, niet stemgerechtigd.

3.

De 3 externen worden gekozen op basis van hun deskundigheid.

4.

Juryleden kunnen zowel van binnen als van buiten de gemeente zijn.
Een kandidaat voor de cultuurprijs kan geen deel uitmaken van de jury.

5.

De samenstelling van de jury wordt bekrachtigd door het college van
burgemeester en schepenen voor de hele legislatuur.

6.

De jury kiest voor elke verkiezing een voorzitter onder haar leden.

7.

Bij wegvallen van een jurylid wordt een nieuw lid aangeduid door de
cultuurraad.

Art 6
1.

Een ambtenaar van de cultuurdienst beoordeelt de rechtsgeldigheid van de
ingediende dossiers.

2.

De jury vergelijkt de rechtsgeldig ingediende dossiers.

3.

De jury kan bijkomende informatie inwinnen.

4.

De jury nomineert maximaal 3 kandidaten per categorie.
De jury nomineert op basis van 2/3 meerderheid van haar leden.

5.

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

6.

De jury kiest uit deze nominaties de uiteindelijke winnaars.
De juryleden geven aan de genomineerden een score van 1 tot 10. De
hoogste totaalscore wordt voor elk van beide categorieën (“Prijs voor
Cultuur”/”Cultuurlaureaat”) als winnaar aan de cultuurraad voorgedragen.

7.

In geval van ex-aequo voor de “Prijs voor Cultuur” volgt een tweede
stemming tussen de kandidaten met het hoogste resultaat. Bij nieuw exaequo worden de kandidaten als dusdanig voorgedragen aan de
cultuurraad.

8.

De jury kan voor de categorie “Cultuurlaureaat” geen ex-aequo voorstellen.
In voorkomend geval beslist de jury bij eenvoudige meerderheid.

9.

De jury informeert de cultuurraad over de rangschikking.

Art 7
1.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de beslissing van
de jury betreffende de voorgestelde winnaars.

2.

De beslissing van de jury wordt bekendgemaakt via het gemeentelijk
informatieblad en de website.

3.

Rond de genomen beslissingen wordt geen correspondentie gevoerd.

Art. 8
1.

De winnaar van de “Prijs voor Cultuur” krijgt € 500.
De “Cultuurlaureaat” krijgt een kunstwerk ter waarde van € 500.

2.

Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de
cultuurraad wie het kunstwerk zal leveren.

3.

Alle kosten verbonden aan deze wedstrijd zijn ten laste van de gemeente.

4.

De uitreiking zal in maart of april van het pare jaar plaatsvinden,
gekoppeld aan een culturele activiteit.

