“Cultuurtrofee” - “Cultuurpenning”
Cultuurraad Diest
Diest, een stad met een warm hart, waar initiatieven met een bijzondere uitstraling
graag in de kijker worden gezet.
Artikel 1 : Doel
1.1. Ter bevordering van het culturele gebeuren te Diest in het algemeen en voor het
onderscheiden van de inzet op cultureel vlak in het bijzonder, zal de Cultuurraad
Diest een cultuurprijs toekennen. Deze cultuurprijs kan bestaan uit een
cultuurtrofee en een cultuurpenning
1.2. De cultuurtrofee is bedoeld als onderscheiding voor een duurzaam of
uitzonderlijk cultureel gebeuren waarbij het op de voorgrond doen treden van
onze Stad Diest centraal staat.
1.3. De cultuurpenning is bedoeld als stimulerende kracht en blijk van waardering
voor de verdienstelijke inzet op cultureel vlak.

Artikel 2 : Begunstigden
2.1. De cultuurtrofee en de cultuurpenning kunnen worden toegekend aan een “vereniging”,
een “persoon” of een “instelling” die het culturele gebeuren te Diest ondersteunt op een
vrijwillige basis. Elke professionele culturele activiteit is uitgesloten.
2.2. De maatschappelijke zetel van de “vereniging” of “instelling” dient zich in Diest te
bevinden. De “persoon” betreft een inwoner van de Stad Diest.
2.3. Om aanspraak te maken op de cultuurtrofee hoeft men geen lid te zijn van de cultuurraad.
2.4. Enkel leden behorende tot de cultuurraad kunnen aanspraak maken op de cultuurpenning.
Een lid van de raad van bestuur cultuurraad komt niet in aanmerking voor een trofee of
een penning zolang deze in de raad zetelt.
Artikel 3 : Periodiciteit van toekenning
3.1. De cultuurpenning wordt in principe jaarlijks toegekend tijdens de laatste
Vergadering van de Cultuurraad Diest in het beschouwde werkjaar.

Algemene

3.2. Gezien het specifieke karakter van de cultuurtrofee wordt er voor de toekenning geen
vastgelegde periodiciteit vooropgesteld. De uitreiking zal eveneens plaats vinden tijdens
de Algemene Vergadering van de Cultuurraad Diest.

Artikel 4 : Omschrijving
4.1. De cultuurtrofee betreft een uniek kunstwerk, van de hand van een Diestse kunstenaar,
dat al of niet in verband kan gebracht worden met de culturele geaardheid van de
betrokken laureaat.

4.2. De cultuurpenning betreft een voorwerp in serie typerend voor Diest.
4.3. De cultuurtrofee en cultuurpenning zijn vergezeld van een “oorkonde”.
4.4. De waarde van de cultuurtrofee en de cultuurpenning, alsook de financiering ervan wordt
jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de Cultuurraad Diest en dit voor de
duur van haar mandaat.

Artikel 5 : Procedure
5.1. Een oproepingsbrief tot het voorstellen van kandidaten zal aan alle leden van de
Cultuurraad Diest worden gestuurd. De uiterste datum voor het indienen van
kandidaturen zal specifiek vermeld staan in de oproepingsbrief.
5.2. Kandidaturen kunnen voorgedragen worden door alle leden, waaronder ook de
bestuursleden, van de Cultuurraad Diest.
5.3. Elke voordracht dient schriftelijk en voorzien van de nodige motivatie – argumentatie
gericht aan de Voorzitter van de Cultuurraad Diest, Grote Markt 1, 3290 Diest.
5.4. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de laureaat(en) ligt bij de Raad van
Bestuur van de Cultuurraad Diest. Zo nodig zijn ze bij machte om extern advies in te
winnen en/of bijkomende toelichting te vragen m.b.t. de voorgedragen kandidaten.
5.5. Wanneer er binnen de Raad van Bestuur van de Cultuurraad Diest geen
akkoord wordt bereikt zal er worden overgaan tot een geheime stemming. Een
gewone meerderheid van stemmen is voldoende om de prijs toe te kennen.
5.6. Tijdens éénzelfde werkjaar kan meer dan één cultuurpenning worden toegekend.
5.7. Indien de Raad van Bestuur van de Cultuurraad Diest van mening is dat er geen kandidaat
voldoet aan het beoogde doel kan zij steeds beslissen om geen prijs toe te kennen
5.8. Men kan niet tweemaal laureaat zijn voor éénzelfde prijs. Een kandidaat die niet werd
verkozen kan steeds opnieuw worden voorgedragen.

