
Reglement Kuurnse Cultuurprijs 

Doel

Het doel van de Kuurnse Cultuurprijs is om een bekroning te geven aan mensen,
verenigingen, instellingen of organisaties die zich, in de loop der jaren, zeer
verdienstelijk hebben gemaakt en/of een noemenswaardige prestatie hebben
geleverd op cultureel of op artistiek vlak.

Artikel 1 

Rekening houdend met het grote belang van cultuur in onze huidige maatschappij en met
het oog op het bevorderen van de cultuurbeleving en de cultuurproductie  in Kuurne,
wordt  door  de  gemeentelijke  adviesraad  voor  cultuurbeleid jaarlijks een cultuurprijs
uitgereikt aan een vereniging,  een persoon, een organisatie, een groep of een instelling
die, in de loop der jaren, een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft en onze gemeente in
de kijker plaatsten, en/of die zich zeer verdienstelijk gemaakt hebben op het culturele of
artistieke vlak.

Het  domein  cultuur  omvat  de  architectuur,  de  beeldende  kunsten,  cultureel  erfgoed,
multimedia,  literatuur,  theater,  muziek,  dansen en podiumkunsten,  poëzie,  design en
ontwerp.

In  de  onpare  jaren komen  de  individuele  kunstenaars en  de  verdienstelijke
cultuurmensen in  aanmerking.  In  de  pare  jaren zijn  het  de  verenigingen,
instellingen, groepen en organisaties die zich cultuurverdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 2 

Om  in  aanmerking  te  komen  voor  het  verwerven  van  de  Cultuurprijs  moet  een
individueel persoon ofwel ingeschreven zijn in het Kuurns bevolkingsregister of op de een
of andere manier een relevante band hebben met de gemeente Kuurne.

Een vereniging,  een organisatie  of  groep, een instelling  moet haar operationele zetel
hebben in Kuurne, en hun activiteiten of de meerderheid van haar leden moeten een
relevante band hebben met de gemeente Kuurne. 

Artikel 3

Iedereen kan en mag een nominatiedossier opstellen en indienen. De jury beslist over de
geldigheid van de ingediende dossiers. De nominatiedossiers van de kandidaat-winnaars
moeten  ingediend  worden  tegen  uiterlijk  31  mei,  hetzij  door  afgifte  bij  de
Cultuurbeleidscoördinator  op  de  Vrijetijdsdienst  zelf,  hetzij  per  post  op het  volgende
adres:  Vrijetijdsdienst – Boomgaardstraat, 134 – 8520 Kuurne – tel: 056/36 20 50 –
ofwel  via  mail  naar:   vrijetijdsdienst@kuurne.be ofwel  online  via:
http://www.kuurne.be/cultuur-0

Bijkomende inlichtingen over de te volgen procedure en het opmaken van een dossier
kunnen bekomen worden op de Vrijetijdsdienst. Het spreekt voor zich dat een dossier
best goed voorzien wordt van al de nodige en nuttige informatie.

http://www.kuurne.be/cultuur-0
mailto:vrijetijdsdienst@kuurne.be


De voorzitter van de Kuurnse Culturele Raad installeert de jury in de maand volgend op
de  indiening  van  de  kandidaturen.  Na  de  installatie  heeft  de  jury  haar  eerste
bijeenkomst.

De Cultuurprijs wordt aan de laureaat uitgereikt in de loop van de maand september of
oktober. 

Eenzelfde persoon, vereniging, organisatie, groep of instelling kan slechts éénmaal deze
cultuurtrofee verwerven.

Artikel 4

Iedere inwoner, elke vereniging of organisatie uit de gemeente Kuurne kan jaarlijks één
kandidatuur indienen. De kandidatuur moet ondersteund worden door een schriftelijke
motivatie, een cv en/of andere bewijsstukken. De jury kan vragen om het dossier te
vervolledigen of om het te komen toelichten.

Artikel 5

Mandatarissen van het Kuurnse gemeentebestuur en zetelende leden van het Dagelijks
Bestuur van de Kuurnse Cultuurraad komen niet in aanmerking als kandidaat voor de
Kuurnse Cultuurprijs. 

Artikel 6 

De Cultuurprijs bestaat uit een aandenken en een geldprijs van € 1000 geschonken door 
de Kuurnse Culturele Raad en het Gemeentebestuur van Kuurne. 

Artikel 7 

De Cultuurprijs wordt toegekend door een jury van 5 leden, samengesteld uit 2 leden van
het  Dagelijks  Bestuur  van  de  Kuurnse  Culturele  Raad  en  drie  gevraagde  externe
juryleden. De jury kiest bij de installatie zelf haar voorzitter en zal alle dossier op een
objectieve wijze behandelen. 

De externe leden worden jaarlijks gekozen. Na 5 jaar komen de functies toegekend aan
de leden van het Dagelijks Bestuur vacant en krijgen andere leden van het Dagelijks
Bestuur de kans om in de jury te zetelen.

De  jury  kan  slechts  geldig  beraadslagen  indien  minstens  de  helft  van  de  juryleden
aanwezig is. Ieder jurylid beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.

De jury motiveert haar beslissing in een rapport dat bij de bekendmaking van de winnaar
voorgelezen  wordt,  maar  verplicht  zich  verder  tot  volledige  geheimhouding  over  het
verloop van de beraadslagingen en de beslissingen.

Kuurne, 12 maart 2019


