Reglement Karel van de Woestijne Poëzieprijs
Art. 1. De Karel van de Woestijneprijs is een driejaarlijkse prijs voor poëzie, uitgereikt door
de gemeente Sint-Martens-Latem.
Art. 2. Voor de prijs komt elke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven bundel van
minimum twintig gedichten in aanmerking, ongeacht de nationaliteit van de dichter. De
bundel is aanvaard voor publicatie of werd gepubliceerd in de drie jaren voorafgaand aan
het jaar van uitreiking.
Art. 3. Inzendingen worden vóór 16 april van het jaar van uitreiking in vijfvoud aangetekend
of tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan het Gemeentebestuur, t.a.v. cultuurfunctionaris
Sophie Desmet, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.
Tot 1 mei van het jaar van uitreiking kunnen bundels eveneens door de jury op eigen
initiatief aan de selectie worden toegevoegd.
De ingediende exemplaren worden niet terugbezorgd.
Art. 4. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de jury van maximum vijf leden
goed.
De juryleden worden aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgedragen door
een werkgroep gevormd binnen het bestuur van de gemeentelijke Cultuurraad. De
voordracht gebeurt op basis van literaire kennis of ervaring.
De jury stelt onder haar leden een voorzitter aan.
Art. 5. De jury selecteert vijf bundels door individueel 1 tot 5 punten toe te kennen, waarbij
5 de hoogste score is. In geval van ex aequo wint de bundel met het hoogste aantal
individueel toegekende 5 punten. Ingeval van een tweede ex aequo, stemt de jury bij
gewone meerderheid.
Indien de jury oordeelt dat de kwaliteit van de bundels ontoereikend is, wordt de prijs
ingehouden.
Art. 6. De vijf genomineerden worden vóór 1 juli van het jaar van uitreiking door de
jury/cultuurfunctionaris schriftelijk op de hoogte gebracht van hun nominatie.
Art. 7. De vijf genomineerden selecteren vóór 15 juli van het jaar van uitreiking één gedicht
uit hun geselecteerde bundel dat meedingt voor de afzonderlijke Publieksprijs.
Het publiek kan hiervoor via de gemeentelijke website stemmen tussen 31 juli en 31
augustus van het jaar van uitreiking.
De Publieksprijs bestaat uit een oorkonde zonder geldprijs.
Art. 8. De bekendmaking van de uitslag en de toekenning van de Karel van de Woestijneprijs
zal plaatshebben in het najaar van het jaar van uitreiking in het gemeentehuis van SintMartens-Latem. De laureaat moet hierbij persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd
worden.
De laureaat ontvangt een oorkonde en 3.000 euro.
Art. 9. Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd om de timing van de Karel
van de Woestijneprijs te bepalen.
Art. 10. De beslissing van de jury is niet voor betwisting vatbaar.

