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Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Besluit van de gemeenteraad d.d. 9 januari 2020 tot goedkeuring van het
meerjarenplan 2020 – 2025

Feiten, context en
argumentatie



Het bestuur houdt eraan om sport- en cultuurlaureaten periodiek te huldigen. In
het meerjarenplan 2020 – 2025 is hiervoor dan ook een specifieke actie
opgenomen: de tweejaarlijkse verkiezing van de sport- en cultuurlaureaten
toegankelijk voor alle geïnteresseerde Gistelnaars.
Deze tweejaarlijkse huldiging is gepland in 2020, 2022 en 2024.
Om deze actie professioneel te kunnen organiseren is het aangewezen om een
gemeentelijk reglement uit te werken.
Een voorstel van reglement uitreiking sport- en cultuurprijzen is uitgewerkt en
wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.
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Besluit

De gemeenteraad besluit een reglement uitreiking sport- en cultuurprijzen goed te
keuren als volgt:
Artikel 1 – Sport- en cultuurprijzen
Om de sportbeoefening te stimuleren en als blijk van waardering voor de sportieve
prestaties en de inzet om sportactiviteiten mogelijk te maken, organiseert de stad
Gistel tweejaarlijks de uitreiking van de sportprijzen.
De volgende laureaten worden verkozen:
 Sportman van het jaar
 Sportvrouw van het jaar
 Sportploeg van het jaar
 Sportbelofte van het jaar – individueel of groep
 Trofee voor sportverdienste
Om de cultuurbeleving in Gistel aan te moedigen wordt een prijs toegekend aan:
 een persoon
 een vereniging
 een jongere tot om en bij 30 jaar
 een cultureel ambassadeur
die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van het culturele leven in Gistel.
Artikel 2
Om de 2 jaar wordt een oproep voor het indienen van kandidaturen gelanceerd in de
vrijetijdskrant, per email aan de sportverenigingen en aan de cultuurverenigingen, via
de pers, via sociale mediakanalen en de website van de stad.
Kandidaturen dienen op de vooropgestelde datum voor de uitreiking van de prijzen,
ingediend te worden. De termijn tussen het indienen van kandidaten en de uitreiking
van de prijzen moet minimum 2 weken bedragen.
Elke kandidatuur wordt ingediend samen met een degelijke motivatie.
Kandidaten kunnen worden voorgedragen door clubs, verenigingen en door
individuele personen a.d.h.v. een invulformulier dat terug te vinden is op de website
van stad Gistel of kan verkregen worden aan de balie van het vrijetijdscentrum
Zomerloos. Het formulier wordt tegen de vooropgestelde datum onder gesloten
omslag binnengebracht in het vrijetijdscentrum.
Artikel 3
De kandidaten moeten op het ogenblik van de voordracht of op het ogenblik van de
sportieve of culturele prestatie hun woonplaats hebben in Gistel.
In geval de kandidaat in de loop van het jaar verhuist, wordt enkel rekening
gehouden met die prestaties, die geleverd werden toen de kandidaat in Gistel
woonde.
De genomineerden voor de trofee voor sportverdienste en cultureel ambassadeur
hoeven op het moment van de uitreiking niet in Gistel te wonen, maar moeten er wel
een aan te tonen link mee hebben.
Artikel 4
De sportprestaties dienen op een eerlijke manier verkregen te zijn.
De prijs voor sportman of sportvrouw van het jaar wordt toegekend aan een
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individuele sporter vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Sportclubs dienen erkend te zijn door de sportraad van Gistel.
De prijs voor sportbelofte van het jaar wordt toegekend aan een individuele sporter
of ploeg die tijdens het jaar nog geen 18 jaar werd.
De prestaties zijn van die aard dat zij weerklank hebben tot ver buiten de stad.
De prijzen worden toegekend voor een bijzondere sportprestatie geleverd tijdens de
voorbije 2 kalenderjaren binnen een specifieke sporttak.
Een jury beslist bij geheime stemming aan welke genomineerden de prijzen worden
toegekend.
Artikel 5
De trofee voor sportverdienste en voor cultureel ambassadeur worden toegekend
aan een persoon of meerdere personen die zich gedurende meerdere jaren op
sportieve/culturele of extra sportieve/culturele wijze dienstbaar hebben gemaakt
binnen het sport/cultuurleven. De nadruk ligt hier niet enkel op sportieve/culturele
prestaties, maar ook op intensief vrijwilligerswerk waardoor sport/cultuurbeleving
voor anderen mogelijk werd gemaakt.
Deze prijs kan slechts één keer per persoon of groep personen toegekend worden.
Artikel 6 - Cultuurprijs
De kandidaturen voor de cultuurprijs moeten voldoen aan de hierna bepaalde
voorwaarde: zich op een bijzondere wijze ingezet hebben voor één of meerdere van
de actiegebieden die vooropgesteld zijn in het cultuurdecreet.
Deze zijn gespecificeerd als volgt:
•
cultuurcreatie (productie)
•
cultuurpresentatie (spreiding)
•
zorg voor cultureel erfgoed (bewaren)
•
culturele vorming, opleiding en sensibilisatie
•
ondersteuning van culturele en sociale activiteiten
•
wijk-, project- of doelgroepwerkingen
•
vernieuwing
Artikel 7
Wanneer alle kandidaten bekend zijn, worden zij gecontacteerd door de sport- en
cultuurdienst en van hun nominatie op de hoogte gebracht.
Ze worden gevraagd of zij hun nominatie al dan niet willen aanvaarden.
Artikel 8
De verkiezing van de sportprijzen verloopt als volgt:
 De jury bestaat uit de leden van het bestuur van de sportraad
 Indien een lid van het bestuur van de sportraad ook een lid is van een
genomineerde vereniging, kan deze niet deelnemen aan de stemming voor
dit onderdeel.
 De voorzitter van de jury is de voorzitter van de sportraad.
 Bij afwezigheid tijdens de stemming van één of meerdere bestuursleden
vindt de stemming toch plaats en is ze geldig. Ook de stem van de
plaatsvervanger met volmacht is geldig.
 In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
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De praktische organisatie van de verkiezing en de stemming van de sportprijzen is de
verantwoordelijkheid van de sportdienst.
De verkiezing van sportman of sportvrouw, sportbelofte, sportploeg van het jaar en
trofee voor sportverdienste gebeurt bij geheime stemming op voorgedrukte
formulieren, waarop alle namen van de kandidaten per prijs in alfabetische volgorde
gerangschikt staan.
De jury geeft evenveel punten als er kandidaten zijn en dit naar eigen voorkeur. De
hoogste waarde komt overeen met het aantal genomineerden per categorie. De
laagste waarde is 1.
De laagste score gaat naar de kandidaat die volgens de jury het minst voorkeur
geniet.
Per categorie kan een punt 1 keer toegekend worden.
De voorzitter van de sportraad en het diensthoofd vormen samen het telbureau.
Het diensthoofd wordt aangeduid als onafhankelijke getuige.
De telling gebeurt onmiddellijk na de stemming.
Van de telling wordt door het diensthoofd vrijetijd een proces-verbaal gemaakt dat
ondertekend wordt door alle leden van het telbureau.
De laureaten worden pas op de uitreiking bekend gemaakt.
Tot dat moment is de uitslag geheim.
Artikel 9
De verkiezing van de cultuurprijzen verloopt als volgt:
 In een bijzondere zitting van de algemene vergadering worden de
kandidaturen ter lezing voorgelegd aan de aanwezige afgevaardigden van de
verenigingen.
 Het dagelijks bestuur van de cultuurraad organiseert met de nodige discretie
deze verkiezingen en maakt de uitslag op.
 De naam van de laureaat, de vereniging, de jongere en de cultureel
ambassadeur worden geheim gehouden tot op de dag van de huldiging.
 Elk effectief lid van de cultuurraad Gistel (of eventueel plaatsvervanger) heeft
recht op één stem. De geheime stemming gebeurt door toepassing van een
puntensysteem.
 De stemprocedure verloopt als volgt: elke vereniging en elk gecoöpteerd lid
mag één stem uitbrengen. Men stemt geldig door één of geen kandidaat aan
te duiden. Bij telling der stemmen worden de onthoudingen meegeteld. Om
onmiddellijk verkozen te worden, dient de kandidaat minstens de helft + één
van de stemmen te behalen. Eventueel volgt een tweede en derde ronde,
telkens tussen de kandidaten met de twee hoogste scores.
 Bij gelijkheid van stemmen wordt de oudste in leeftijd verkozen.
Artikel 10
De uitslag van de verkiezing kan niet worden betwist.
De sportraad en cultuurraad Gistel behouden zich het recht om de prijs eventueel
niet toe te kennen, bij ontstentenis van volwaardige kandidaturen.
Artikel 11
De prijzen worden uitgereikt tijdens een officiële huldiging die door de sportraad en
cultuurraad wordt georganiseerd in samenwerking met de sportdienst, de
cultuurdienst en het stadsbestuur.
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Artikel 12
Het bestuur van de sportraad en het dagelijks bestuur van de cultuurraad wordt de
bevoegdheid verleend om een standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken
m.b.t. de toepassing van het reglement waarover onduidelijkheid bestaat.
Artikel 13
Dit reglement treedt in werking op 4 september 2020.
Artikel 14
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
UITGAVEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Cultuurprogrammatie

€ 2.000

Tweejaarlijkse uitreiking van de
sport- en cultuurlaureaten

€ 2.000

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
6130000/070500/CULTUURP
ROGRAMMATIE
€ 2.000
SPORT /
6130000/074000/SPORT EN
CULTUURLAUREATEN
€ 2.000

Artikel 15
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 16
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
gemeentelijke diensten
FIN: 1 (digitaal)
SPORT: 1 (digitaal)
CULT: 1 (digitaal)
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namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)
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