Reglement Prijs Cultuurraad Bredene
Artikel 1:
1) De Culturele Raad Bredene kent de ‘Prijs Cultuurraad Bredene’ toe.
2) De Culturele Raad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.
3) De ‘Prijs Cultuurraad Bredene’ van Bredene wordt door de Algemene Vergadering uitgereikt en
krijgt de benaming “Prijs Cultuurraad Bredene”.
Artikel 2:
De prijs wordt in principe jaarlijks uitgereikt.
Hij is van toepassing op de activiteiten van 1 januari tot 31 december, voorafgaand aan het jaar van
de kandidatuurstelling, verder genoemd referentiejaar.
Artikel 3:
De prijs wordt toegekend aan een persoon, vereniging of instelling die een uitzonderlijke prestatie
geleverd heeft in het domein cultuur of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft voor het culturele
leven van Bredene in het referentiejaar.
Het domein cultuur omvat o.a. architectuur, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, multimedia,
literatuur, theater, podiumkunsten, muziek, dans, poëzie , organisatie van een cultureel event,
enz.,…
Artikel 4:
Om in aanmerking te komen voor het verwerven van de ‘Prijs Cultuurraad Bredene’ moet de
kandidaat in het referentiejaar:
Als individueel persoon, ofwel:
ingeschreven zijn in het Bredense bevolkingsregister
een relevante band hebben met Bredene; dit wordt ad hoc beslist door de Raad van
Bestuur op het moment van de voorlegging van de kandidaturen (beoordeling van
ontvankelijkheid).
Als vereniging of instelling, ofwel:
- de operationele zetel in Bredene hebben
- met meerderheid van bestuursleden van de vereniging/instelling ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister van Bredene.
Artikel 5:
Elke Bredenaar of Bredense vereniging kan schriftelijk kandidaturen voordragen, ook zichzelf.
De voordracht wordt via een daarvoor bestemd aanvraagformulier gedaan.
Dit formulier is te bekomen aan de balie van de cultuurdienst Bredene of is te downloaden van de
website van de gemeente Bredene.
Artikel 6:
De bestuursleden van de Culturele Raad en de mandatarissen van de gemeente komen niet in
aanmerking voor deelname aan de ‘Prijs Cultuurraad Bredene’.
De personeelsleden van de gemeente zijn niet uitgesloten voor zover er geen professionele band is
tussen de prijs en hun job aan de gemeente.

Artikel 7:
Een kandidaat kan meer dan eens worden bekroond met de “Prijs Cultuurraad Bredene”, maar niet
voor een zelfde activiteit.
Artikel 8:
Als prijs wordt een creatie van een kunstenaar aangeboden.
Artikel 9:
De Culturele Raad zal op het einde van het referentiejaar een oproep doen voor het indienen van
kandidaturen. De oproep zal gebeuren via de geijkte kanalen, zoals Magazine (Bredene), de website
Bredene, de pers en schriftelijk aan de afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de
Culturele Raad.
Artikel 10:
De kandidaturen kunnen via het aanvraagformulier worden ingediend bij de cultuurdienst Bredene:
schriftelijk adres: Gemeentebestuur Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene, ter
attentie van de secretaris van de Culturele Raad.
digitaal: cultuur@bredene.be, ter attentie van de secretaris van de Culturele Raad.
Artikel 11:
Alle volgende data hebben betrekking op het referentiejaar +1:
a) De kandidaturen moeten ten laatste binnen zijn vóór de 3e maandag van januari.
De personen die voorgedragen worden, moeten voorafgaandelijk hiervan in kennis
gesteld worden. Zij kunnen dan ook kenbaar maken of zij afzien van deelname.
De bevestiging van de kennisgeving gebeurt via het aanvraagformulier.
-

b) Vóór de 3e zaterdag van januari zal de Raad van Bestuur autonoom beslissen over de
ontvankelijkheid van de kandidaturen.

-

c) Vóór de 1e maandag na samenkomst van de Raad van Bestuur, zal de Raad van
Bestuur de kandidaturen bekend maken en overmaken aan de Algemene Vergadering
met het aanvraagformulier waarin de voordracht is gedaan.

-

d) Vóór de 4e zaterdag van januari komt de Algemene Vergadering samen en zal de
stemming voor de ‘Prijs Cultuurraad Bredene’ plaatsvinden.

Artikel 12:
Alle leden van de Algemene Vergadering zijn stemgerechtigd. Ieder lid heeft één stem. De
stemming is geheim. Er kan niet via volmacht gestemd worden.
Artikel 13:
Opdat de ‘Prijs Cultuurraad Bredene’ kan worden toegekend moet minstens de helft plus één van de
aanwezige stemgerechtigden een geldige stem uitbrengen voor een van de kandidaten. Zo niet
wordt dat jaar geen ‘Prijs Cultuurraad Bredene’ uitgereikt.
Artikel 14:
De kandidaat met het hoogste aantal stemmen bekomt de prijs.
Artikel 15:
Bij ex aequo van het hoogste aantal stemmen zal onder deze kandidaten een herstemming
plaatsvinden. Het quotum van artikel 13 is hier niet meer van toepassing. Het staat iedere
stemgerechtigde vrij om eventueel af te zien van deelname aan deze tweede stemronde.

Indien er na de tweede stemronde een nieuwe ex aequo is onder het hoogste aantal stemmen dan
zal de “Prijs Cultuurraad Bredene” aan alle winnaars uitgereikt worden.
Artikel 16:
Het aantal stemmen dat de kandidaten hebben gekregen wordt niet bekend gemaakt.
Enkel de voorzitter, de secretaris van de Culturele Raad en de stemmentellers hebben kennis van
deze gegevens.
Artikel 17:
Tijdens een officieel moment zal de prijs aan de laureaat worden overhandigd door de voorzitter
van de Culturele Raad of zijn afgevaardigde.
Artikel 18:
Alle niet in onderhavig reglement voorziene aangelegenheden zullen worden beslecht door de Raad
van Bestuur, die inzake de “Prijs Cultuurraad Bredene” steeds het laatste woord heeft.
Het besluit dat zij hierover neemt zal op een nieuwe datum voorgelegd worden aan de Algemene
Vergadering van de Culturele Raad.
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