Reglement betreffende instelling van een Cultuurprijs en een Trofee van Verdienste voor
verenigingen of personen
Cultuurprijs
Artikel 1.
Door de Cultuurraad van Herenthout wordt een Cultuurprijs uitgereikt, met inachtneming van de
bepalingen gestipuleerd in artikels 2 tot 7.
Artikel 2.
Voor deze prijs komen in aanmerking:
a) Verenigingen met zetel te Herenthout;
b) Inwoners van Herenthout.
Artikel 3.
De prestaties die in aanmerking komen voor de Cultuurprijs van jaar n, dienen te zijn geleverd tijdens
de periode die start met 1 december van het jaar (n-1) en eindigt met 30 november van het jaar n.
De prestatie is geleverd in een of meerdere van de volgende (niet-exhaustieve) domeinen: beeldende
kunsten (schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, film,…); woordkunsten (poëzie,
literatuur,…); podiumkunsten (dans, muziek, theater,…); bouwkunde en architectuur; moderne
media (internet, televisie,…). Ook het bevorderen van het culturele klimaat (bv. als organisator van
een opmerkelijke tentoonstelling) kan bekroond worden.
Artikel 4.
Voordrachten kunnen gebeuren door:
a) Verenigingen met zetel te Herenthout;
b) Inwoners van Herenthout.
Elke persoon/vereniging kan slechts éénmaal per jaar iemand nomineren voor de Cultuurprijs.
Een voordracht dient steeds gepaard te gaan met een mogelijkheid om minimaal twee personen de
prestatie kosteloos te laten waarderen.
Voordrachten gebeuren ten laatste op 31 oktober. Bij een eindige prestatie gebeurt de voordracht
bovendien ten laatste 1 maand voor het aflopen ervan.
Het bestuur van de Cultuurraad en de bibliotheekcommissie kunnen eveneens kandidaturen
indienen, en dit ten laatste tijdens de bestuursvergadering van december.
Politieke partijen kunnen geen kandidaturen indienen.

Artikel 5.
Elke genomineerde prestatie dient te worden geconsumeerd door minimaal één lid van het bestuur
van de cultuurraad. De vaststelling van de ontvankelijkheid van de kandidatuur gebeurt tijdens de
erop volgende bestuursvergadering.
Niet ontvankelijk verklaarde kandidaturen worden meegedeeld met de motivatie van de nietontvankelijkheid. Indien er geen ontvankelijke kandidaturen zijn, is er ook geen laureaat. Indien er
slechts één ontvankelijke kandidatuur is, wint deze de Cultuurprijs.
Artikel 6.
De bepaling van de uiteindelijke laureaat gebeurt door het bestuur van de Cultuurraad, aangevuld
met andere leden van de Algemene Vergadering. Deze laatsten worden willekeurig getrokken uit de
globale lijst van leden van de Algemene Vergadering die geen deel uitmaken van het bestuur. Het
aantal leden dat wordt getrokken is gelijk aan het aantal leden van het bestuur.
Genomineerde personen of verenigingen zullen uiteindelijk niet kunnen deelnemen aan het
verkiezingsproces zoals beschreven in artikel 7. Zij worden niet vervangen.
Artikel 7.
De bepaling van de laureaat gebeurt via een stemprocedure die een looptijd van 3 weken heeft.
Daarbij kan zowel via elektronische als fysieke weg een stem worden uitgebracht.
Indien zulks geen absolute meerderheid oplevert, valt/vallen de kandidatuur/kandidaturen met het
kleinste aantal stemmen af en wordt desgevallend een volgende stemronde georganiseerd met de
overblijvende kandidaturen. De looptijd van de tweede en eventueel volgende stemrondes wordt
bepaald door het bestuur.
Indien zich een staking van stemmen voordoet in de finale stemronde, wordt de stem van de
voorzitter geschrapt.

‘Trofee van verdienste’
Artikel 8.
Door de Cultuurraad van Herenthout wordt een ‘Trofee van verdienste’ uitgereikt, met inachtneming
van de bepalingen gestipuleerd in artikels 9 tot 13.
Artikel 9.
Voor deze prijs komen in aanmerking:
a) Verenigingen met zetel te Herenthout;
b) Inwoners van Herenthout.
Voor deze prijs komen niet in aanmerking:
-

Voorbije winnaars van de prijs;
Personen of verenigingen die dat jaar voor hetzelfde project een ontvankelijke kandidatuur
voor de Cultuurprijs behaalden.

Artikel 10.
De voordrachten dienen steeds schriftelijk afgeleverd te worden aan de cultuurdienst van de
gemeente Herenthout en dit uiterlijk op de maandag voor de bestuursvergadering van december.
De kandidaturen kunnen ingestuurd worden door:
a) Een vereniging met zetel te Herenthout, die zichzelf ook kan voorstellen;
b) Personen, die ook zichzelf kunnen voorstellen;
c) Het bestuur van de Cultuurraad kan eveneens kandidaturen indienen, zowel voor
verenigingen als voor personen, en dit ten laatste tijdens de bestuursvergadering van
december.
Politieke partijen kunnen geen kandidaturen indienen.
Artikel 11.
Het verkiezen van de laureaat dient steeds te gebeuren door de Algemene Vergadering. Leden van
de Algemene Vergadering die afgevaardigden zijn van een vereniging kunnen deze
verantwoordelijkheid doorgeven.
Indien meer dan 3 kandidaturen werden ingediend, wordt er een geheime preselectie georganiseerd
die de verkiezing voorafgaat. Hierbij rangschikken de stemgerechtigde leden van de Algemene
Vergadering de drie genomineerden van hun voorkeur. Elke derde plaats levert daarbij 1 punt op,
elke tweede plaats 2 punten en elke eerste plaats 3 punten. De 5 kandidaten met het grootste aantal
punten, vormen de shortlist van mogelijke winnaars. Bij ex aequo zijn het aantal eerste, tweede,…
plaatsen achtereenvolgens doorslaggevend.
De uiteindelijke verkiezing gebeurt bij geheime stemming door middel van vooraf klaargemaakte
stembiljetten waarop de kandidaten alfabetisch zijn gerangschikt.

Artikel 12.
Indien in een bepaalde stemronde het aantal stemgerechtigden een veelvoud is van het aantal
keuzemogelijkheden, onthoudt de voorzitter zich van de stemming. Het verkiezen van de laureaat
gebeurt verder als volgt:
a) Indien een kandidaat meer dan de helft van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde
leden bereikt in een eerste stemronde, wordt deze de laureaat.
b) Indien dat niet het geval is,
a. en twee kandidaten hebben elk meer stemmen dan een derde kandidaat, zal er een
finale stemronde plaatsgrijpen tussen de eerste twee kandidaten. De kandidaat die
in deze stemronde een gewone meerderheid behaalt, is de laureaat.
b. en er zijn geen twee kandidaten die elk meer stemmen hebben behaald dan een
derde kandidaat, wordt er een tussenliggende stemronde met gewone meerderheid
georganiseerd tussen de kandidaten met gelijk aantal stemmen. Vervolgens wordt in
de finale stemronde, opnieuw via een gewone meerderheid, de winnaar bepaald.
Artikel 13.
Huidig aangepast reglement vervangt het reglement van 22 mei 1981, 27 november 1987, 25 oktober
1989, 25 februari 2009, 28 september 2011 en 24 september 2014.
Artikel 14.
Aldus gedaan en goedgekeurd door het bestuur van de Cultuurraad in zijn bijeenkomst van 11 mei
2016 en bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 26 oktober 2016.

