CULTUUR

Reglement cultuurprijzen
Artikel 1
De gemeente Zedelgem reikt jaarlijks haar cultuurprijzen uit en onderscheidt hierbij volgende
categorieën:
 Carrièreprijs;
 Jonge Belofte;
 Zedelgemnaar buiten Zedelgem;
 Prijs voor lokaal engagement.
Artikel 2
De uitreiking wordt jaarlijks georganiseerd, in het najaar.
Elk jaar komen, alternerend, volgende twee categorieën aan bod: Jonge Belofte en Zedelgemnaar
buiten Zedelgem, Carrièreprijs en Prijs voor lokaal engagement.
Artikel 3
De kandidaten en laureaten van de verschillende cultuurprijzen kennen hun verdienste binnen het
algemene en brede cultureel spectrum: zang, dans, toneel, poëzie, beeldende kunst, schilderkunst,
muziek, erfgoed-gerelateerd, socio-cultureel verenigingsleven,… .
Zij ma(a)k(t)en zich verdienstelijk voor de culturele sector, algemene culturele beleving of
gemeenschapsvorming binnen de gemeente Zedelgem. Zij zorg(d)en, door hun culturele prestatie en
inzet, voor creativiteit, vernieuwing, gemeenschapsvorming of versterking van het maatschappelijk
engagement in en voor Zedelgem.
De kandidaten en laureaten zijn allen natuurlijke personen, groepen, organisaties of verenigingen die
geboren of woonachtig zijn in/afkomstig zijn uit/hun maatschappelijke zetel of werkingsgebied
hebben in de gemeente Zedelgem.
Elke natuurlijke persoon, groep, organisatie of vereniging kan in zijn/haar leven slechts éénmaal
laureaat zijn van elk van de 4 categorieën van de cultuurprijzen.
Artikel 4
Voor volgende categorieën van cultuurprijzen gelden volgende specifieke voorwaarden voor de
kandidaten en laureaten:
 Carrièreprijs: culturele inzet of verdienste in of voor Zedelgem gedurende minimaal 10 jaar;
 Jonge Belofte: maximaal 35 jaar oud, zet via zijn/haar culturele werk/inzet Zedelgem op de
kaart;
 Zedelgemnaar buiten Zedelgem: persoon, groep, organisatie of vereniging die niet langer in
de gemeente Zedelgem woonachtig is/die niet (langer) haar zetel in Zedelgem heeft, maar
wel een band heeft met de gemeente.
Artikel 5
De kandidaten voor de cultuurprijzen in alle categorieën worden voorgedragen door de inwoners van
de gemeente Zedelgem. Een oproep hiervoor zal gelanceerd worden via de communicatiekanalen
van de gemeente Zedelgem met de vraag een gemotiveerde voordracht van kandidaat/kandidaten
aan de cultuurraad over te maken.
Artikel 6
De laureaten van de cultuurprijzen Jonge Belofte, Carrièreprijs en Zedelgemnaar buiten Zedelgem
worden gekozen in consensus door de leden van de cultuurraad van de gemeente Zedelgem, waarbij

de schepen van cultuur niet deelneemt aan de discussie.
Indien bij consensus geen laurea(a)t(en) wordt(en) gevonden, zal worden overgegaan tot een
geheime stemming, waarbij de schepen van cultuur niet deelneemt aan de stemming.
Indien leden van de cultuurraad een familiale verwantschap (in 1 e of 2 e graad) hebben met
voorgedragen kandidaten, kunnen ook deze leden niet mee beslissen of stemmen over de laureaten.
De voorgestelde laureaten van de cultuurprijzen Jonge Belofte, Carrièreprijs en Zedelgemnaar buiten
Zedelgem worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen over de
uiteindelijke laureaten op advies van de cultuurraad.
Voor de categorie Prijs voor lokaal engagement wordt de laureaat gekozen door de inwoners van de
gemeente Zedelgem. De gemeente Zedelgem stelt hiervoor een lijst met genomineerden ter
beschikking via haar communicatiekanalen. De persoon, groep, organisatie, vereniging met de
meeste stemmen wint.
Artikel 7
De laureaten ontvangen, tijdens een officiële prijsuitreiking, van de gemeente Zedelgem volgende
prijzen:
 Carrièreprijs: kunstwerk;
 Jonge Belofte: kunstwerk, gekoppeld aan toonkansen binnen (evenementen georganiseerd
door) de gemeente Zedelgem, en dit tot aan de volgende uitreiking;
 Zedelgemnaar buiten Zedelgem: kunstwerk;
 Prijs voor lokaal engagement: kunstwerk.
Artikel 8
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2020 en treedt in werking op 1 mei 2020.

