CULTUURVERDIENSTE STAD MENEN

Artikel 1 DOEL VAN HET REGLEMENT
Het stadsbestuur van Menen wil het belang van cultuur en kunst in de stad onderkennen en uitdragen door
jaarlijks prijzen voor cultuurverdiensten uit te reiken aan een natuurlijk persoon, culturele vereniging of
cultureel project in de stad.
De prijs wordt toegekend voor een uitzonderlijke prestatie in het brede culturele veld in het voorbije jaar of
voor een grote verdienste in het brede culturele veld gedurende meerdere jaren. Onder cultuur wordt
verstaan: architectuur en vormgeving, beeldende kunst, creatie, erfgoed en geschiedenis, film en multimedia,
literatuur en poëzie, podiumkunsten (muziek, theater, dans,..), sociaal-cultureel werk.
Artikel 2 CRITERIA
Om in aanmerking te komen moet een individueel persoon ingeschreven zijn in het Menense bevolkingsregister.
Zetelende leden van de stad – en/of OCMW-raad Menen en juryleden kunnen de Menense prijzen voor
cultuurverdiensten niet ontvangen.
Een bijzondere culturele of artistieke prestatie/activiteit met een hoog cultureel niveau of een uitzonderlijk
karakter.
Een organisatie (vereniging, instelling of groep) dient te voldoen aan volgende criteria:
1. Opgericht zijn door een particulier initiatief als feitelijke vereniging of als vzw.
2. Een autonome werking ontwikkelen met een eigen lokaal bestuur, een aparte boekhouding voeren, haar
secretariaat of maatschappelijke zetel te Menen hebben.
3. Geleid worden door een bestuurscomité (feitelijke vereniging) of raad van bestuur (vzw) met tenminste
5 leden en waarvan de meerderheid gedomicilieerd is op een verschillend adres. De meerderheid van
de leden van de bestuursorganen en minimum de helft van de leden is gedomicilieerd in Menen.
4. Minstens de helft van haar activiteiten op het grondgebied Menen organiseren.
Een natuurlijk persoon of een organisatie kan maar één maal de cultuurverdienste ontvangen.
Artikel 3 CATEGORIEEN
-

Categorie 1: Persoon met uitzonderlijke culturele bijdrage
Categorie 2: Bijzondere culturele of artistieke prestatie/activiteit
Categorie 3: Organisatie met uitzonderlijke culturele bijdrage

Artikel 4 PRIJZEN
-

Categorie 1: cadeaubonnen Shop en Beleef twv € 75 + aandenken + voorstellingen in CC De Steiger
Categorie 2: aandenken + de medewerkers aan de prestatie/activiteit uitnodigen tijdens een
stadsevenement.
Categorie 3: cadeaubonnen Shop en Beleef twv € 125 + aandenken + foto van de vereniging door
professionele fotograaf
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Artikel 5 PROCEDURE, NOMINATIE, UITREIKING
De organisatie van de cultuurverdiensten wordt toevertrouwd aan de cultuurraad Menen.
Iedere inwoner en organisatie uit Menen, die voldoet aan de criteria onder artikel 2, kan één kandidatuur
voordragen.
De kandidaturen moeten ondersteund worden door een schriftelijke motivatie van de voordracht, eventueel
aangevuld met bewijsstukken. Zetelende leden van de stad – en/of OCMW-raad Menen en juryleden kunnen
geen kandidaten voordragen.
De kandidaturen worden ingediend bij de secretaris van de cultuurraad tegen de datum die wordt
gecommuniceerd. De kandidaturen worden beoordeeld door een jury. De jury beslist op basis van de
ingediende motivaties bij de kandidaatsstellingen.
De prijzen voor cultuurverdienste worden uitgereikt tijdens een openbaar evenement door de cultuurraad
georganiseerd.
Artikel 6 SAMENSTELLING VAN DE JURY
De prijzen voor cultuurverdienste worden toegekend door een jury bestaande uit 7 leden.
De jury bestaat uit de voorzitter van de cultuurraad, twee leden van de cultuurraad, de
cultuurbeleidscoördinator van stad Menen, de directeur van het cultureel centrum, één ereburger en de
secretaris van de cultuurraad.
De voorzitter van de cultuurraad roept de jury samen en zit de jury voor. De jury kan slechts geldig
beraadslagen indien minstens de helft van de juryleden aanwezig is.
De jury beslist bij consensus. De jury motiveert haar beslissing maar verplicht zich tot volledige geheimhouding
van het verloop van de beraadslagingen en de beslissingen.
Indien de jury oordeelt dat geen van de kandidaturen voldoet, kan de jury opteren om de prijs voor de
desbetreffende periode niet toe te kennen.
Artikel 7 EERVOLLE VERMELDING VAN JUBILERENDE VERENIGINGEN
Verenigingen die aan de voorwaarden voldoen en die in het jaar van de huldiging of het daaraan voorafgaande
werkjaar 25,50,75,100,… jaar jubileum vieren, krijgen een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de
cultuurverdiensten van stad Menen
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