CRITERIA EN MODALITEITEN TOEKENNEN CULTUURTROFEE
(Gemeenteraad 29 juni 2010)

Art.1:
Art.1:
Gelet op het zeer grote belang van de culturele ontwikkeling in de huidige samenleving en
met het doel het culturele leven te Roeselare aan te moedigen, beslist het Stadsbestuur
van Roeselare om jaarlijks een CULTUURTROFEE uit te reiken aan een culturele
vereniging, persoon, groep of instelling, die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd
heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele vlak.
Art.2
Art.2:
.2:
Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de CULTUURTROFEE moet:
1° een individueel persoon(onen):
- zijn (haar) hoofdverblijfplaats hebben te Roeselare en ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters op het ogenblik van de vermelde prestatie of een duidelijk
aantoonbare band met Roeselare hebben
2° een vereniging, groep of instelling:
- met zijn (haar) zetel te Roeselare gevestigd zijn.
Art.3:
Art.3:
De toekenning kan gebeuren op grond van een culturele prestatie van hoog niveau of met
een uitzonderlijk karakter.
Deze toekenning heeft belang op cultureel, historisch, sociaal of beeldend vlak. Het is een
bekroning van een vernieuwende activiteit die in zich een weerspiegeling van het
cultuurbeleid draagt.
Het is een pluspunt als de activiteit voldoet aan beleidsopties uit het cultuurbeleidsplan.
Bij het toekennen van de trofee kan rekening gehouden worden met de mediatieke en
publieke uitstraling van de realisaties van de kandidaat.
Art.4:
Art.4:
De CULTUURTROFEE zal ieder jaar tijdens een feestzitting worden uitgereikt. Zij kan
slechts binnen een periode van 5 jaar, éénmaal aan dezelfde persoon, groep, vereniging
of instelling worden toegekend.
Art.5:
Art.5:
De kandidaturen moeten schriftelijk en vóór 15 september van elk jaar aan het
Stadsbestuur worden overgemaakt. Zij moeten vergezeld zijn van een nota waarin de
loopbaan en de bijzondere prestaties van de kandidaten worden vermeld. Een oproep tot
het stellen van kandidaturen zal aan de culturele verenigingen en instellingen worden
verstuurd en openbaar gemaakt vóór 15 juli van elk jaar. Naast globale kandidaturen
worden ook individuele kandidaturen aanvaard.
Kandidaturen kunnen eveneens ingediend worden door:
- de dienst cultuur
- Cultuurcentrum De Spil
- de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
- de Stedelijke Academie Adriaan Willaert, Academie voor Muziek, Woord en Dans
- de leden van het cultuurplatform
De CULTUURTROFEE wordt voorgedragen door de jury, dit is de Cultuurraad.
De secretaris-verslaggever is de secretaris van de Cultuurraad, de voorzitter is de
voorzitter van de Cultuurraad.

Alle leden van de jury, met inbegrip van de secretaris-verslaggever, zijn stemgerechtigd.
Indien een lid van de Cultuurraad rechtstreeks betrokken is bij een voorgestelde
kandidatuur, mag deze niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming.
Het lid kan zich echter laten vervangen door een lid van de deelraad.
Elk jurylid beschikt over één stem; de stemming is geheim.
Bij de toekenning van de CULTUURTROFEE zal de jury een verantwoording geven van haar
keuze voor de laureaat.
Art.6:
Art.6:
De dienst cultuur zal alle documentatie verzamelen en aan de juryleden overmaken,
teneinde hen toe te laten zich met kennis van zaken uit te spreken over de diverse
ingediende kandidaturen.
De dienst cultuur beoordeelt hiervoor eerst de ontvankelijkheid van de ingediende
kandidaturen. Slechts de kandidaturen die weerhouden werden in de voorselectie komen
in aanmerking voor de toekenning van de CULTUURTROFEE.
Art.7:
Art.7:
De jury kan slechts geldig beraadslagen indien 2/3 van de (stemgerechtigde) leden
aanwezig is. Indien de jury bij de eerste samenroeping niet in getal is om geldig te
stemmen, wordt een nieuwe bijeenkomst gepland, die ongeacht het aantal aanwezige
leden, rechtsgeldig kan stemmen. De jury heeft het recht om zelf haar wijze van beslissing
tot voordracht te bepalen.
De voordracht is slechts geldig indien de laureaat meer dan de helft van de aanwezige
stemmen behaalt. Indien dit na 3 stemronden niet bereikt wordt, zal door de jury
voorgesteld worden om geen CULTUURTROFEE uit te reiken.
Art.8
Art.8 :
De juryleden verbinden zich tot volledige geheimhouding van de beraadslagingen en
stemmingen. De voorzitter bezorgt het resultaat aan de dienst cultuur.
De dienst cultuur bezorgt het resultaat aan het college van burgemeester en schepenen.
Art 9:
De CULTUURTROFEE heeft de vorm van een kunstwerk, vervaardigd door leerlingen of
personeel van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten.
Art.10
Art.10 :
Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de Cultuurraad, over
de toekenning van de CULTUURTROFEE aan de laureaat(aten), groep, vereniging of
instelling.

