
REGLEMENT CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2020 
 
 
 
I. De prijs 
 
1. De Cultuurraad reikt om de twee jaar twee cultuurprijzen uit. Eén prijs gaat naar een 
vereniging die lid is van de Cultuurraad van Rijkevorsel, en één prijs naar een nog levende 
persoon uit Rijkevorsel. 
2. De prijs wordt toegekend aan een persoon en/of vereniging die zich, zowel in als buiten 
de gemeente Rijkevorsel, verdienstelijk heeft gemaakt op het culturele of socio-culturele 
vlak, op één van de volgende domeinen: 
- de bescherming van de luister van de taal; 
- de schone kunsten, in de breedste betekenis; 
- de artistieke, intellectuele, morele en sociale vorming en de permanente vorming in het 
algemeen; 
- de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding en het toerisme; 
- het verwerven, het behoud en de bescherming van het cultureel patrimonium en de 
musea. 
3. De prijs voor de bekroonde vereniging bestaat uit een geldsom en een oorkonde, de prijs 
voor de bekroonde persoon bestaat uit een waardevolle attentie en een oorkonde. 
 
 
II. De kandidaten 
 
4. Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan slechts één kandidatuur indienen. 
5. De kandidaturen moeten worden ingediend op het gemeentehuis, op de daarvoor 
bestemde kandidatuurfiche en binnen de vastgestelde termijn. Dit formulier is verkrijgbaar 
op het gemeentehuis en dient met de nodige motivering, onder gesloten omslag en met de 
vermelding “cultuurprijs” overgemaakt te worden aan de cultuurfunctionaris. Het 
formulier kan ook digitaal naar de cultuurdienst gemaild worden. De formulieren kunnen 
gedownload worden op de website van de gemeente. Aan de kandidaatstellers wordt in 
beide gevallen een bericht van ontvangst gestuurd. Opgelet: de kandidatuurstelling moet 
passen op de kandidatuurfiche (2 pagina’s). Bijlagen zijn niet toegelaten. 
6. De fiches voor kandidatuurstelling moeten uiterlijk op 14 september 2020 binnen zijn op 
de cultuurdienst. 
 
 
III. De jury 
 
7. De jury is samengesteld uit: 
- De bestuursleden van de cultuurraad (het dagelijks bestuur) 
- De schepen van cultuur 
- De andere stemgerechtigde leden van de cultuurraad  
8. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad organiseert de verkiezing volgens het intern 
reglement. Er mag slechts één stem per stemgerechtigde uitgebracht worden. Alle 
stemmen worden samengeteld. Bij ex-aequo geven de stemmen van het dagelijks bestuur 
en de schepen van cultuur de doorslag. Is er dan nog een ex-aequo, geeft de stem van de 
voorzitter de doorslag. 
9. Een vereniging die de cultuurprijs gewonnen heeft, is 10 jaar uitgesloten van 
kandidatuur voor een nieuwe cultuurprijs. Een fysische persoon kan slechts eenmaal de 
cultuurprijs winnen. 
 



10. Elk aanwezig jurylid zal de kandidaturen beoordelen aan de hand van verschillende 
criteria: 
- de voorstellingstekst van elke kandidaat 
- de meerwaarde voor het socio-culturele leven in Rijkevorsel 
- de motivatie 
- het aantal jaren activiteit in de gemeente 
- het aantal jaren activiteit buiten de gemeente 
- de uitstraling binnen de gemeente 
- de uitstraling buiten de gemeente 
 
 
IV. De bekendmaking van de laureaten 
 
11. De prijsuitreiking vindt plaats in november 2020. 
 


