Cultuurraad Diest - Reglement cultuurprijs
Art 1. Doel
Met het oog op het bevorderen van het culturele gebeuren te Diest en voor een
verdienstelijke inzet op cultureel vlak, kan de Cultuurraad Diest jaarlijks een cultuurprijs
toekennen. Deze cultuurprijs kan bestaan uit een cultuurtrofee, één of meer
cultuurpenning(en) en een publiekspenning.
De cultuurtrofee is een blijk van erkentelijkheid voor een jarenlange actieve inzet en
duurzame bijdrage tot het culturele leven in Diest. Deze trofee vormt een bekroning
voor een trouwe en jarenlange inzet ten gunste van het culturele leven in onze stad.
De cultuurpenning is bedoeld als een stimulans en blijk van waardering voor de
verdienstelijke inzet of een vernieuwende activiteit op cultureel vlak.
De publiekspenning bekroont een culturele activiteit, evenement of tentoonstelling
welke in het afgelopen culturele jaar - periode van september voorbije jaar tot augustus
actuele jaar – het culturele gebeuren in Diest op een opmerkzame wijze onder de
aandacht heeft gebracht.
Art 2. Begunstigden
De cultuurtrofee, de cultuurpenning en de publiekspenning kunnen worden toegekend
aan een “persoon”, groep, vereniging” of “instelling” die het culturele gebeuren te Diest
ondersteunt of verrijkt.
Om in aanmerking te komen voor de toekenning moet:
1°
een individueel persoon of groep zijn (haar) hoofdverblijfplaats hebben te
Diest en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op het ogenblik van
de vermelde prestatie of een duidelijk aantoonbare band hebben met
Diest.
2°
een vereniging of instelling met zetel gevestigd zijn te Diest.
Een lid van de raad van bestuur van de cultuurraad komt niet in aanmerking voor een
cultuurtrofee, een cultuurpenning of publiekspenning zolang deze in de raad zetelt.
Art 3. Toekenning
De cultuurtrofee, de cultuurpenning en de publiekspenning worden in principe jaarlijks
toegekend tijdens de laatste Algemene Vergadering van de Cultuurraad Diest in het
beschouwde werkjaar.
De cultuurtrofee, de cultuurpenning en de publiekspenning kunnen slechts binnen een
periode van 5 jaar éénmaal aan dezelfde persoon, groep, vereniging of instelling
worden toegekend.
Indien de Raad van Bestuur van de Cultuurraad van mening is dat er geen kandidaat
voldoet aan het beoogde doel kan zij steeds beslissen om geen cultuurtrofee,
cultuurpenning of publiekspenning toe te kennen.

Art 4. Omschrijving
De cultuurtrofee betreft een kunstwerk met een duidelijke band met de culturele
geschiedenis of het culturele leven van onze stad.
De cultuurpenning en publiekspenning betreft een medaille of plaket in handformaat
met daarop een afbeelding typerend voor onze stad.
De cultuurtrofee, de cultuurpenning en de publiekspenning worden bij uitreiking
vergezeld van een geschreven motivering van de Cultuurraad.
De waarde van de cultuurprijzen, alsook de financiering ervan wordt vastgelegd door
de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en dit voor de duur van haar mandaat.
Art 5. Procedure
De leden van de Cultuurraad worden opgeroepen tot het voorstellen van kandidaten
voor de cultuurtrofee en de cultuurpenning. De uiterste datum voor het indienen
van kandidaturen zal specifiek vermeld staan in de oproeping.
Kandidaturen kunnen voorgedragen worden door alle leden van de Cultuurraad
waaronder ook de bestuursleden van de Cultuurraad.
Elke voordracht wordt voorzien van de nodige motivatie / argumentatie en wordt
schriftelijk gericht aan de Voorzitter van de Cultuurraad.
De leden van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad bepalen bij meerderheid van
stemmen de laureaat(en). Zo nodig winnen zij bijkomend advies in.
Een niet verkozen kandidaat kan steeds opnieuw worden voorgedragen.
Om in aanmerking te komen voor de publiekspenning stellen de leden van de Raad
van Bestuur van de Cultuurraad een lijst op van minstens drie activiteiten,
evenementen of tentoonstellingen van het afgelopen culturele jaar. Deze lijst wordt
samen met de oproeping hiervoor, verstuurd aan de leden van de Cultuurraad en wordt
ter kennis gebracht aan alle inwoners van Diest via de geschreven en de digitale
media.
Alle inwoners van Diest kunnen éénmaal hun stem uitbrengen voor één laureaat voor
de publiekspenning. De activiteit, het evenement of de tentoonstelling met het meeste
stemmen krijgt de publiekspenning.
Tijdens hetzelfde werkjaar kan de cultuurraad meerdere cultuurpenningen toekennen
maar slechts één cultuurtrofee en één publiekspenning.

