CRITERIA EN MODALITEITEN TOEKENNEN
ERETEKEN VOOR CULTUURVERDIENSTE
(College van Burgemeester en Schepenen 24 mei 2004)

Art.1 – Doel:
Doel:
1.1

Officiële blijk van erkentelijkheid vanwege en door het Stadsbestuur van een
verdienstelijk persoon, omwille van jarenlange inzet, op vrijwillige basis, ten bate
van zijn vereniging en de cultuur.

1.2

Het Stadsbestuur de gelegenheid te geven om iemand buiten en boven de eigen
Roeselaarse vereniging en ten overstaan van iedereen te huldigen en zijn
waardering uit te spreken en deze uitspraak in iets tastbaars vast te leggen.

1.3

Aldus een stimulans te betekenen voor trouwe en jarenlange inzet ten gunste van
het cultuurleven.

Art. 2 – Criteria
Criteria::
2.1

Duur van de loopbaan: minstens 25 jaar (onafgebroken) inzet ten bate van het
cultuurleven in een Roeselaars(e) vereniging, gezelschap, orkest, koor of culturele
instelling,…

2.2

De functie(s) met verdienste vervuld hebben.

2.3

Deze functie(s) uitgevoerd hebben of nog uitvoeren op vrijwillige basis, d.w.z.
onbezoldigd.

Art. 3 – Reglement
Reglement::
3.1

In een gemotiveerd schrijven vóór 1 september aan de voorzitter van de
Cultuurraad voorgesteld worden voor het “Ereteken voor Cultuurverdienste van de
Stad Roeselare”, door de Roeselaars(e) vereniging, het gezelschap, orkest, koor,
de instelling, het Stadsbestuur.

3.2

Een Roeselaars(e) vereniging, gezelschap, orkest, koor, instelling,… kan jaarlijks
slechts één kandidaat voorstellen.

3.3

Eenzelfde persoon kan slechts éénmaal met het “Ereteken voor Cultuurverdienste”
vereerd worden. Deze kan eventueel meer dan eens voorgedragen worden.

3.4

De Cultuurraad beoordeelt de kandidaturen op hun ontvankelijkheid en hun
waarde en stelt daarna de goedgekeurde kandidaturen voor aan het College van
Burgemeester en Schepenen.

3.5

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt of verwerpt de door de
Cultuurraad voorgedragen kandidaturen.

3.6

De uitreiking van de “Eretekens voor Cultuurverdienste” door het Stadsbestuur
gebeurt tijdens een feestzitting op de derde of vierde zaterdag van oktober,
waarop ook de overhandiging van de “Cultuurtrofee” plaatsvindt.

Art. 4 :
Het “Ereteken voor Cultuurverdienste” bestaat uit een specifieke speld en een
herinneringsdiploma.

