Cultuurraad
Cultuurprijs De Zennepenning van Zemst

1. De cultuurraad van de Gemeente Zemst kent om de twee jaar haar cultuurprijs De
Zennepenning van Zemst toe aan een persoon die zich langdurig heeft ingezet voor het
culturele leven in Zemst.
2. De prijs is een beloning voor een loopbaan in dienst van het culturele leven in Zemst.
3. De prijs wordt voor de eerste maal toegekend in 2014.
4. De raad van bestuur van de cultuurrraad roept inwoners en verenigingen van Zemst tijdig
op om personen voor te stellen die in aanmerking komen voor de prijs. Ook leden van de
raad van bestuur van de cultuurraad kunnen kandidaten voorstellen, maar niet zichzelf
noch de schepen die cultuur in zijn/haar bevoegdheid heeft. Zij die een kandidatuur
voordragen motiveren schriftelijk waarom ze dit doen. Ze kunnen dit mondeling toelichten
op vraag van de raad van bestuur.
5. De lijst met de kandidaten wordt bezorgd aan de algemene vergadering van de
cultuurraad en de leden kunnen eventuele opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk,
inclusief per elektronisch bericht, aan de raad van bestuur overmaken voor de datum
door de raad bepaald.
6. De raad van bestuur kiest onder de kandidaten één laureaat aan wie de prijs wordt
toegekend. De raad van bestuur kan ook beslissen de prijs niet toe te kennen. De
beraadslagingen van de raad omtrent de cultuurprijs zijn vertrouwelijk en de leden blijven
hierover discreet. De raad motiveert zijn beslissing. De motivatie wordt bekendgemaakt
op het moment van de uitreiking van de prijs.
7. De raad van bestuur beslist zelf over de manier van werken om tot een beslissing te
komen. De toekenning van de cultuurprijs wordt ter kennisgeving gebracht aan het
college van burgemeester en schepenen.
8. Elke laureaat van de cultuurprijs kan deze slechts éénmaal ontvangen.
9. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500, een waardevol aandenken en een
getuigschrift met de motivering waarvan hiervoor sprake. De prijs wordt uitgereikt door de
voorzitter van de cultuurraad, bijgestaan door de schepen die cultuur in zijn/haar
bevoegdheid heeft, tijdens een plechtigheid die de cultuurraad organiseert. De
cultuurraad geeft de prijsuitreiking bijkomende luister door de organisatie van een
tentoonstelling, een opvoering of op een andere passende manier.
10. Alle kosten verbonden aan de prijs en de plechtige uitreiking ervan worden aangerekend
op de werkingsmiddelen van de cultuurraad.
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11. Enkel de raad van bestuur van de cultuurraad beslist over de interpretatie van dit
reglement en de genomen beslissing is onherroepelijk. Er is geen verhaal tegen de
beslissing mogelijk en er wordt geen briefwisseling, in welke vorm ook, over gevoerd.
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