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Vaststelling reglement "cultuurprijs Zutendaal"

DE GEMEENTERAAD :
Gelet op het aangepaste ontwerp reglement ‘Cultuurprijs Zutendaal’ zoals vastgesteld door de
gemeentelijke cultuurraad op
9 maart 2004;
Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien worden in de gemeentebegroting;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT :
ART.1.- De gemeenteraad keurt het ontwerp reglement ‘Cultuurprijs Zutendaal’ goed als volgt :
CULTUURPRIJS ZUTENDAAL
reglement
De tweejaarlijkse cultuurprijs wordt uitgereikt door de gemeentelijke cultuurraad van Zutendaal. De
prijs gaat naar een persoon, een groep of een vereniging die zich op een uitzonderlijke en/of creatieve
manier op het sociale-culturele, wetenschappelijke of artistieke vlak verdienstelijk gemaakt heeft.

De kandidatuur
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4

De voorgedragen kandidaten moeten niet noodzakelijk in Zutendaal wonen maar wel een
zekere verbondenheid met de gemeente of zijn inwoners hebben.
Voorgedragen kandidaten kunnen geen lid zijn van de jury.
Indien er een vereniging wordt voorgedragen dient zij erkend te zijn als lid van een van de
Zutendaalse adviesraden.
Kandidaturen moeten vergezeld zijn van een gemotiveerde verantwoording van de voordracht.
Deze wordt gericht aan de voorzitter van de Zutendaalse cultuurraad, uiterlijk vòòr 1
september van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.

De jury
art. 5

De jury is samengesteld uit een afvaardiging van het Dagelijks Bestuur van de cultuurraad,
aangevuld met de schepen van cultuur en de gemeentelijke cultuurambtenaar, onder het
voorzitterschap van de voorzitter van de Zutendaalse cultuurraad.

art. 6

De juryleden zijn gehouden tot geheimhouding zowel over de beraadslaging als over de
genomineerden en de laureaat.

De beslissing
art. 7
art. 8

De beslissing van de jury wordt genomen bij schriftelijke stemming.
De jury duidt maximum 5 genomineerden aan waaruit de uiteindelijke laureaat via een aparte
stembeurt verkozen wordt.
art. 9 Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
art. 10 De jury behoudt zich het recht om de cultuurprijs niet toe te kennen.

De prijs
art. 11 De laureaat ontvangt een prijs ter waarde van 625 EUR die bestaat uit een kunstwerk van een
bekend artiest. Ook de genomineerden ontvangen een waardevol aandenken.
art. 12 De uitreiking van de eerste Zutendaalse cultuurprijs vindt plaats in de loop van het vierde
kwartaal van 1999 en vervolgens om de twee jaar (2001, 2003, ...).

ART.2.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de gemeentelijke
cultuurraad.
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