Cultuurprijzen van de stad Lier
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september
2020

Artikel 1:
Jaarlijks worden de cultuurprijzen van de Stad Lier toegekend en uitgereikt. De organisatie van de
verkiezing van de laureaten wordt georganiseerd door de Kern van het Cultuurforum.
Artikel 2:
De cultuurprijs is een officiële erkenning van een geleverde prestatie door een natuurlijke persoon of
een vereniging die een meerwaarde biedt voor het culturele leven in Lier
Er kunnen twee cultuurprijzen worden uitgereikt, nl. het bekronen van:
1.
een individuele prestatie, of organisatie van een erkende Lierse culturele vereniging of een
samenwerkingsverband van meerdere erkende Lierse culturele verenigingen komt in aanmerking,
voor zover de activiteit heeft plaatsgevonden tijdens het afgelopen jaar of gedurende een langere
periode en het gebeuren een waardevolle culturele inbreng betekent die de stad Lier in de kijker
brengt of een belangrijk impact heeft op haar inwoners. Hierna genaamd: eerste categorie.
2.
een ganse loopbaan van een inwoner of een gewezen inwoner van de Stad Lier of een
vereniging (een zogenaamd life time-achievement). Waardemeters hierbij zijn een langdurige inzet
binnen het culturele leven van de stad (zowel binnen als buiten het verenigingsleven), een duurzame
bijdrage van het cultureel imago van de stad en een aantoonbaar engagement in culturele, socioculturele en/of toeristische uitstraling van de stad, zowel naar de eigen inwoners als naar de
buitenwereld. Hierna genaamd tweede categorie.
Artikel 3:
De kandidaatstelling kan persoonlijk gebeuren of op voordracht van individuele inwoners van de stad
Lier, de Lierse erkende verenigingen, de Kern Cultuurforum, de Lierse adviesraden, de ambtenaren
van het departement UiT in Lier, het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en
de Lierse persbond.
Ze moet gericht worden aan de Kern Cultuurforum, Aarschotsesteenweg 3, te 2500 Lier en er
toekomen uiterlijk op 31 januari.
Om geldig te zijn moet het dossier van de kandidaat volgende documenten bevatten:
a. een beknopt curriculum vitae van de individuele kandidaat of een voorstelling van de culturele
vereniging(en);
b. een gedetailleerde beschrijving van de prestatie(s) die men wil bekroond zien, en
c. een motivatie van de kandidatuur
d. de categorie waarvoor de kandidatuur wordt ingediend. (categorie 1 of categorie 2, zie art. 2)

Artikel 4:
De Kern Cultuurforum bekijkt voor 15 februari autonoom of de voorgedragen kandidaturen ontvankelijk
zijn op basis van het ingediende dossier. Criteria hiervoor
zijn het formele en procedurele aspect enerzijds (Is het dossier tijdig en volledig?) en
het kwalitatieve aspect anderzijds (inhoud-niveau).Tegen de beslissing van de Kern Cultuurforum is
geen beroepsprocedure mogelijk.
Artikel 5:
De kandidaturen die ontvankelijk zijn verklaard worden onderworpen aan een stemronde.

50% van de punten wordt bepaald via stemming door de inwoners van Lier.
Elke inwoner van Lier kan voor elke categorie slechts 1 stem uitbrengen.
50 % van de punten wordt bepaald door de jury cultuurprijs.
Artikel 6:
Tussen 1 en 31 maart krijgen de burgers de kans om online te stemmen op één van de weerhouden
kandidaten. En dit voor beide categorieën.
De stemming gebeurt via de website www.uitinlier.be en wordt via zoveel mogelijk kanalen gepromoot
(stadsmagazine, website(s), social media, …)
Artikel 7:
Vóór 31 maart laat de voorzitter van de Kern Cultuurforum, de jury
samenroepen. Bij de oproeping wordt per categorie een lijst van de kandidaten gevoegd.
Artikel 8:
De burgemeester van de stad Lier is voorzitter van de jury, die samengesteld is uit:
a.
b.
c.
d.
e.

De Schepen van Cultuur van de Stad Lier
De leden van de Kern van het Cultuurforum
Twee voorzitters van een andere Lierse adviesraad
Eén afgevaardigd lid door de Lierse Persbond
Drie ambtenaren van het departement Uit in Lier

Het is de leden van de jury niet toegelaten zich te laten vertegenwoordigen bij volmacht.
Indien een jurylid tot de kandidaten behoort, echtgenoot, bloed of aanverwant tot en met de tweede
graad, of samenwonend is met één van de kandidaten of betrokken is bij het project, kan deze geen
deel uitmaken van de jury voor de categorie waarvoor hij werd voorgedragen.
Artikel 9:
De procedure zal als volgt verlopen:
1. Op de gestelde dag en uur overloopt de voorzitter van de jury per categorie de kandidaturen.
2. Verder verloop van de procedure geschiedt afzonderlijk per categorie:
a) Van de weerhouden kandidaten worden de prestaties en de motivatie van de kandidaatstelling
overlopen en besproken.
b) Vervolgens gaat de jury over, bij geheime stemming, tot het rangschikken van de weerhouden
kandidaturen. Dit gebeurt door een cijfer te plaatsen achter de naam van elke kandidaat, beginnende
met het cijfer één voor de kandidaat waaraan het minst de voorkeur wordt gegeven, het cijfer twee
aan de kandidaat die men op de voorlaatste plaats wil rangschikken, enz… De kandidaat die de
voorkeur krijgt, quoteert men met het hoogste cijfer. De cijfers moeten een ononderbroken geheel
vormen en toegekend worden aan elke kandidatuur, zo niet wordt het stembiljet ongeldig verklaard.
c) De behaalde cijfers worden per weerhouden kandidaat samengeteld.
Artikel 10:
Voor 15 april tellen de voorzitter en de ondervoorzitter van de Kern Cultuurraad de punten van de jury
samen met stemmen van de bevolking.
De kandidaten worden, zowel voor de stemmen van de burgers als van de jury, gerangschikt en
krijgen aflopende punten. M.a.w. de kandidaat met het meeste stemmen krijgt het hoogste getal. Welk
getal dit is hangt af van het aantal kandidaten.
Die twee rangschikkingen worden samengeteld. De kandidaat met het hoogste eindgetal is de
winnaar van de cultuurprijs.
Ingeval de uitkomst resulteert in een ex aequo geven de punten, toegekend door de jury, de doorslag.
De uitslag wordt ter kennis gebracht van de jury en de Schepen van Cultuur brengt de winnaars
persoonlijk op de hoogte.

Artikel 11:
Tegen de uitslag van de verkiezing is geen enkel verhaal mogelijk.
Artikel 12:
De cultuurprijs wordt onder de vorm van een cheque overhandigd samen met een oorkonde.
De waarde van de cheque bedraagt € 500,00 per categorie, zoals voorzien in het budget van de Stad
Lier.
Artikel 13:
De Cultuurprijs van de Stad Lier wordt door de Voorzitter van de Kern Cultuurforum, de Schepen van
Cultuur en de Burgemeester uitgereikt op een gezamenlijk overlegd moment.
Ziet de laureaat van de eerste categorie af van de prijs dan zal deze verdeeld worden tussen de
tweede en de derde genomineerde.

