Heikneuter
prijs van Cultuurraad Kalmthout
Toekenningsreglement
Dit reglement werd aanvaard door het dagelijks bestuur op 8 januari 2004.
en bekrachtigd door de algemene vergadering op 24 mei 2004.
De aanpassing van art. 14 van dit reglement
werd bekrachtigd door de algemene vergadering op 19 mei 2005.

Algemeenheden:
1

2
3
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Ten einde bepaalde personen of verenigingen of instellingen te danken voor hun grote
verdiensten voor de ontplooiing van het culturele leven in de gemeente Kalmthout bestaat
er een prijs die de naam ‘De Heikneuter’ draagt.
De prijs wordt toegekend door de cultuurraad Kalmthout onder auspiciën van het
gemeentebestuur Kalmthout.
De prijs kan in principe om de twee jaar uitgereikt worden.
De prijs bestaat uit een oorkonde en een kunstwerk dat de herinnering aan een heideboer
der vorige eeuwen oproept. De beslissingen over de vorm, de betekenis en de
grondstoffen van het kunstwerk, evenals de uitvoerder ervan, worden genomen door het
dagelijks bestuur.
De overhandiging van de prijs is een aangelegenheid van het dagelijks bestuur van de
cultuurraad in overleg met het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout.

De genomineerden:
6

7

8

De personen, de organisaties of de instellingen die in aanmerking kunnen komen om voor
de bedoelde prijs genomineerd te worden moeten aan al de volgende voorwaarden
voldoen:
a Een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele uitstraling van de
gemeente Kalmthout.
b Minstens tien jaar in Kalmthout gevestigd/werkzaam zijn of gevestigd/werkzaam
geweest zijn.
c De prijs niet eerder ontvangen hebben.
d De genomineerde moet zelf akkoord gaan met de nominatie.
Nominaties moeten voorgedragen worden met een schriftelijke verklaring, gericht aan de
voorzitter van de cultuurraad Kalmthout, en ingediend bij de cultuurdienst van de
gemeente Kalmthout vóór 1 januari van het jaar waarin de prijs wordt toegekend. De
nominatie moet vergezeld zijn van een met redenen omkleed advies, dat de
buitengewone verdienste van de genomineerde in het daglicht stelt.
Een nominatie is slechts geldig als ze ondertekend is door:
a Ofwel minstens 5 effectieve afgevaardigden van de algemene vergadering van de
cultuurraad
b Ofwel minstens 3 leden van het dagelijks bestuur
c Ofwel minstens 20 inwoners (meerderjarigen niet op hetzelfde adres
ingeschreven) van Kalmthout
Het is niet toegestaan dat één persoon twee of meerdere nominaties zou ondertekenen.
In voorkomend geval beslist het dagelijks bestuur met de grootste omzichtigheid en
billijkheid voor wie de nominatie behouden blijft.
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De procedure
9
a Op één van de vergaderingen van het dagelijks bestuur in de eerste drie maanden
van het uitreikingsjaar wordt de lijst der genomineerden ter kennis gebracht van
de aanwezigen en worden de dossiers ter inzage voorgelegd.
b In een volgende vergadering, eveneens binnen deze drie maanden, wordt een
bespreking gehouden over de genomineerden en gaat men over tot de keuze van
de laureaten.
10 De verkiezing van de laureaten:
a De laureaten worden door het dagelijks bestuur uit de verschillende
genomineerden gekozen bij meerderheid van stemmen.
b Er kunnen één tot maximaal 3 laureaten gekozen worden.
c Het dagelijks bestuur zal de keuze van de laureaten in een beargumenteerd
verslag overmaken aan de algemene vergadering en dit ten minste 14 dagen vóór
haar bijeenkomst en binnen de eerste zes maanden van het uitreikingsjaar.
d De verkiezing kan pas geldig verlopen wanneer de helft plus één van de
stemgerechtigde leden van het dagelijks bestuur op de vergadering aanwezig is.
11 De verkiezing van de winnaar:
a De winnaar wordt door de algemene vergadering gekozen uit de door het
dagelijks bestuur voorgestelde laureaten en dit binnen de eerste zes maanden
van het jaar.
b Indien er slechts één laureaat wordt voorgesteld moet de algemene vergadering
beslissen of de prijs wel of niet aan deze laureaat wordt toegekend.
c De stemming verloopt schriftelijk.
d Elke persoon, vereniging of instelling heeft slechts 1 stem. Er wordt gestemd
onder de aanwezigen, ongeacht hun aantal.
e De stemming gebeurt met een puntensysteem waarbij elke stemgerechtigde elke
laureaat 1, 2 of 3 punten moet toekennen. De laureaat met de meeste voorkeur
krijgt 1, de laureaat met de minste voorkeur krijgt 3. De laureaat met het laagste
aantal punten is de winnaar.
f Wanneer meerdere laureaten een zelfde aantal punten behalen, krijgt de laureaat
met het grootste aantal cijfers 1 de prijs toegewezen. In geval van blijvende ex
aequo wordt herstemd
12 De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen van Kalmthout.

Bijzonderheden
13 Indien er, om gelijk welke reden, in een bepaald jaar geen genomineerden zijn of er geen
laureaten zijn, dan wordt een nieuwe verkiezing uitgesteld tot het eerstkomend oneven
kalenderjaar.
14 Een lid van de algemene vergadering of van het dagelijks bestuur komt niet in
aanmerking voor de prijs tijdens zijn lidmaatschap van een van beide vergaderingen, met
uitzondering van erefuncties, die geen vereniging vertegenwoordigen.
15 Dit reglement treedt in werking van zodra een vergadering van het dagelijks bestuur het
heeft aanvaard en de algemene vergadering het heeft bekrachtigd. Wijzigingen van dit
reglement gebeuren op voorspraak van het dagelijks bestuur en worden bekrachtigd door
de algemene vergadering.
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