Reglement Cultuurprijs gemeente Sint-Martens-Latem
Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1.

Context

Gezien het belang van de culturele ontwikkeling in onze samenleving en ter ondersteuning van het
cultuurleven in de gemeente Sint-Martens-Latem wordt door het gemeentebestuur en de
gemeentelijke cultuurraad een cultuurprijs uitgereikt om de cultuurbeleving in de gemeente te
bevorderen en haar zichtbaarheid te verhogen.
Het domein cultuur wordt hierbij ruim opgevat en omvat onder meer beeldende kunsten, cultureel
erfgoed, theater, muziek, dansen en podiumkunsten, poëzie, literatuur, sociocultureel vormingswerk
en verenigingsleven, cultuureducatie,… Deze opsomming is niet limitatief.
1.2.

Doel

Met de toekenning van de cultuurprijs willen het gemeentebestuur en de gemeentelijke cultuurraad
haar waardering uitspreken voor het geleverde werk ten bate van de culturele, sociale, vormende
activiteiten of kunstbeoefening.
Het moet een aanmoediging zijn voor lokale cultuuractoren (zowel individuen als verenigingen) om
op de ingeslagen weg verder te gaan. Naast de erkenning van de uiteenlopende culturele initiatieven
is de cultuurprijs ook gericht op de bevordering van het bewustzijn bij de bevolking met betrekking
tot het belang van een rijk cultureel leven in de gemeente Sint-Martens-Latem.
Artikel 2: Aard en criteria cultuurprijs
Het gemeentebestuur en de gemeentelijke cultuurraad kunnen een prijs uitreiken aan:
a. een persoon, een vereniging of groep personen die een bijzondere artistieke of culturele
prestatie heeft geleverd van 01/01/2015 tot en met 31/12/2016 en in de gemeente een
actieve (socio) culturele werking ontplooid heeft en dat nog steeds doet. De persoon of
vereniging dient de laatste drie jaren voorafgaand aan de toekenning van de prijs
onafgebroken zijn/haar woonplaats of zetel in de gemeente Sint-Martens-Latem gehad te
hebben.
b. een persoon of vereniging die regionaal, nationaal of internationaal het cultureel imago van
de gemeente Sint-Martens-Latem op de kaart zet en gedurende de laatste drie voorafgaande
jaren onafgebroken zijn/haar officiële woonplaats of zetel in de gemeente Sint-MartensLatem heeft.
c. een persoon die zich gedurende meerdere jaren belangeloos en onafgebroken heeft ingezet
als bestuurslid of vrijwillig medewerker van een Latemse socioculturele vereniging of die een
sterke culturele binding heeft met de gemeente.
De prijs kan ook postuum toegekend worden.

Artikel 3: Periode prestatie
Voor het toekennen van de cultuurprijs worden de culturele prestaties van 01/01/2015 tot en met
31/12/2016 in aanmerking genomen. De prijs wordt voor de eerste keer toegekend in 2017 en vanaf
dan tweejaarlijks.
Artikel 4: Procedure
4.1

Voordracht kandidaturen

De kandidaturen kunnen door iedere inwoner of vereniging van de gemeente Sint-Martens-Latem
worden voorgedragen alsook door de jury en dit ten laatste op de startvergadering van de
jurywerkzaamheden.
Een jurylid kan niet deelnemen.
De gemeentelijke cultuurdienst en de gemeentelijke cultuurraad zorgen voor een brede
bekendmaking van de prijs via het gemeentelijk informatieblad, website, kranten, radio, sociale
media,…
4.2.

Wijze van voordracht

Kandidaturen kunnen ingediend worden aan de hand van een invulformulier dat verspreid wordt via
het gemeentelijk infoblad en/of de gemeentelijke website en/of de website en facebook van de
gemeentelijke cultuurraad. Ook juryleden kunnen een voordracht doen en dit ten laatste op de
startvergadering van de jurywerkzaamheden.
Deze formulieren zijn tevens verkrijgbaar bij de voorzitter van de cultuurraad of bij de gemeentelijke
cultuurdienst.
De kandidaturen moeten vóór 15 juni 2017 worden ingediend bij de dienst cultuur t.a.v. Sophie
Desmet, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.
4.3.

Motivatie van voordracht

De kandidatuur dient vergezeld te zijn van een nauwkeurige en gestaafde omschrijving van de
geleverde activiteiten of prestaties met speciale aandacht voor het culturele leven.
Artikel 5: Toekenning cultuurprijs
Voor de toekenning van de cultuurprijs wordt in de schoot van de cultuurraad een ad hoc jury in het
leven geroepen.
5.1.

Samenstelling jury

De door het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad samengestelde ad hoc jury bestaat uit
minimum 5 en maximum 7 personen, namelijk de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad
aangevuld met leden van het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad die voldoende vertrouwd zijn
met het culturele en socioculturele leven in de gemeente Sint-Martens-Latem.

De schepen van cultuur en de cultuurfunctionaris, belast met het secretariaat van de jury, maken
tevens deel uit van de jury, weliswaar enkel met raadgevende stem.
De jury kan voor de beraadslagingen steeds een beroep doen op externe adviseurs die vertrouwd zijn
met het cultuurgebeuren in de gemeente Sint-Martens-Latem. Deze externe adviseurs hebben
slechts een raadgevende stem.
5.2.

Procedure van toekenning

Bij de beoordeling van de kandidaturen dient gelet te worden op het belang van de activiteit of
prestatie, niet enkel op kwantitatief maar ook op kwalitatief vlak.
Uit de voorgedragen kandidaten zal de jury een shortlist selecteren van maximaal 10 kandidaten.
Na een publieksstemming via de gemeentelijke website en door de algemene vergadering van de
gemeentelijke cultuurraad, worden drie genomineerden weerhouden.
De jury zal uit de drie genomineerden de winnaar van de cultuurprijs kiezen.
De jury beraadslaagt bij gewone meerderheid over de toekenning van de prijs. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad.
Er wordt een gemotiveerd verslag van de keuze opgesteld dat bij de bekendmaking publiek wordt
gemaakt.
Indien er geen kandidaten zijn of indien de jury oordeelt dat geen van de kandidaten een voldoende
belangrijke verdienste op cultureel vlak kan aantonen, kan de jury ervoor opteren om de cultuurprijs
niet toe te kennen. In voorkomend geval worden de kandidaten van deze beslissing op de hoogte
gebracht.
Tegen de beslissing van de jury is geen enkel verhaal mogelijk. Er wordt hierover ook geen
schriftelijke communicatie gevoerd.
Artikel 6: Prijs
De cultuurprijs bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van 500 euro.

Artikel 7: Uitreiking
De cultuurprijs wordt door het gemeentebestuur en de gemeentelijke cultuurraad uitgereikt op een
officiële plechtigheid die daartoe speciaal wordt georganiseerd.
De winnaar van de cultuurprijs kan niet deelnemen aan de komende twee edities.

