uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
27 juni 2016

Vrije tijd – Adviesraad voor Cultuur- Reglementen Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het voorstel van de Adviesraad voor Cultuur voor de uitreiking van de prijs ‘Artistiek
Ambassadeur van de Stad Eeklo’;
Gelet op het voorstel van de Adviesraad voor Cultuur tot het opstellen van een reglement voor de
toekenning van de prijs van Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo en een reglement voor de
toekenning van het kunstwerk voor de prijs van Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen dd. 12 april 2016;
Gelet op het advies van de algemene vergadering van de Adviesraad voor Cultuur op 19 november
2015 en op 25 mei 2016;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het reglement voor de toekenning van de prijs ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ wordt als
bijlage bij dit besluit goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 januari 2017.
Artikel 2
Het reglement voor de toekenning van het kunstwerk voor de prijs ‘Artistiek Ambassadeur van de
Stad Eeklo’ wordt als bijlage bij dit besluit goedgekeurd. Het treedt in werking op de vijfde dag na
afkondiging ervan.
Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

REGLEMENT ARTISTIEK AMBASSADEUR VAN DE STAD EEKLO
Het doel
Het Artistieke Ambassadeurschap van de Stad Eeklo wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een
persoon of een groep personen die een link hebben met de Stad Eeklo en die op artistiek vlak
een hoog niveau behaald hebben in een kunstdiscipline of in een mengvorm van
kunstdisciplines.



onder kunstdiscipline wordt verstaan: beeldende kunst, muziek, woord, dans en media.
hoog niveau wordt op één of op beide onderstaande elementen bepaald:
o artistieke bekendheid buiten de grenzen van Eeklo op nationaal en/of
internationaal vlak.
o bijzondere erkenning en/of prijs voor een artistieke prestatie op nationaal
en/of internationaal vlak.

Het reglement





De nominatie kan een bekroning zijn van een volledige carrière of een speciale
eenmalige prestatie.
De genomineerden en/of hun artistieke prestaties moeten een link hebben met Eeklo; bv.
hier geboren zijn, wonen of gewoond hebben, werken of gestudeerd hebben.
Overleden personen kunnen niet genomineerd worden.
Het reglement voor ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ kan om de zes jaar met
goedkeuring van de algemene vergadering worden aangepast naar de noden van de tijd.

Procedure en stemming









De Prijs voor ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ zal door de Adviesraad voor Cultuur
(ARC) een eerste maal uitgereikt worden in januari 2018. Dit wordt tweejaarlijks herhaald.
Kandidaatstelling: de kandidaten kunnen tot 1 maand vóór de algemene vergadering van de
Adviesraad van Cultuur in het najaar voorgedragen worden. Iedereen mag kandidaten
nomineren via de website en/of cultuurdienst van de stad Eeklo. Een persoon kan zichzelf
geen kandidaat stellen. De voordracht van de kandidaat moet grondig gemotiveerd worden.
Samenstelling shortlist: Aan het begin van de algemene vergadering van de Adviesraad van
Cultuur in het najaar zullen uit de lijst van alle kandidaatstellingen (longlist) drie finalisten; de
shortlist worden gekozen. Dit gebeurt via een geheime stemming waaraan enkel
verenigingen en deskundigen aangesloten bij de Adviesraad voor Cultuur kunnen
deelnemen. Zij krijgen elk 3 stemmen die op 3 verschillende kandidaten moeten worden
uitgebracht.
Informatiedeling: Na de algemene vergadering in het najaar zal de shortlist van de finalisten
met meer informatie betreffende hun artistieke prestaties online raadpleegbaar zijn via de
website van het stadsbestuur Eeklo.
Stemming:
o Eén vierde van de stemmen wordt bepaald door het grote publiek.

o

Het grote publiek kan tot 31 december zijn stem uitbrengen via de website van het
stadsbestuur Eeklo en/of sociale media. Iedere persoon kan slechts eenmaal
stemmen.
Drie vierde van de stemmen wordt bepaald door de leden van de Adviesraad voor
Cultuur. De shortlist van kandidaten wordt voorgesteld op het einde van de
algemene vergadering in het najaar. Daarna gebeurt de geheime stemming. Hieraan
kunnen enkel verenigingen en deskundigen aangesloten bij de Adviesraad voor
Cultuur deelnemen. Zij krijgen elk 1 stem.

Prijsuitreiking: de stemmen van de algemene vergadering in het najaar en van de online
verkiezing worden een uur voor de prijsuitreiking geteld. Bij ex aequo zullen de aanwezige
leden van de RvB ARC opnieuw stemmen.
De prijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van de ARC.
De prijs
De winnaar van de Prijs ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ ontvangt een kunstwerk. Dit
kunstwerk wordt tweejaarlijks voor zes jaar aangeleverd door een kunstenaars die als winnaar is
aangeduid bij een ontwerpwedstijd voorafgaande de uitreiking van de ‘Artistiek Ambassadeur van
de Stad Eeklo’. Deze wedstrijd wordt om de zes jaar georganiseerd.
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2016.
Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

REGLEMENT KUNSTWERK ARTISTIEK AMBASSADEUR VAN DE STAD EEKLO
Met de nieuwe tweejaarlijkse prijs ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ wil de Adviesraad voor
Cultuur (ARC) het beoefenen van kunsten stimuleren. Concreet ziet de ARC de prijs dan ook in de vorm
van een fris nieuw kunstwerk. Via een kunstwedstrijd zal er een werk worden gekozen dat de
verdienste van de laureaat eer aan doet. De eerste prijs ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ zal
in januari 2018 worden uitgereikt.
1. ORGANISATIE
In het voorjaar 2016 wordt een oproep gelanceerd via diverse kanalen om een ontwerpdossier in te
dienen voor de fysieke prijs voor ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’.
Op basis van de ingediende dossiers zal de Algemene Vergadering van de ARC in het najaar 2016 een
keuze maken. Het winnende ontwerp wordt bekendgemaakt op de uitreiking van de Prijs voor
Cultuurverdienste op 15 januari 2017.
2. TOEGELATEN DISCIPLINES
Alle disciplines zijn toegelaten voor zover ze, zowel artistiek als bij realisatie, beantwoorden aan het
begrip ‘prijs’ voor de wedstrijd ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’
3. DOSSIER
Kunstenaars die wensen een ontwerp te maken voor ‘Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo’ dienen
een dossier in dat volgende gegevens bevat:
- Persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail, telefoon-nummer, geboortedatum)
- Curriculum Vitae
- Korte inhoudelijke uitleg over het werk
- Beschrijving van het werk (materiaal, afmetingen)
- Eventueel kleurenfoto en/of maquette
Deze documenten en het ontwerp moeten afgeleverd worden in het STIP, Molenstraat 36, 9900 Eeklo.
De deadline voor het indienen van het ontwerp vindt plaats op minstens twee weken voor de
Algemene Vergadering van de ARC in het najaar.
4. FINANCIEEL
Er wordt een financiële vergoeding voorzien van 6000€. Daarvoor wordt van de geselecteerde
kunstenaar verwacht dat hij/zij 3 keer het kunstwerk maakt voor uitreiking in 2018, 2020 en 2022. De
kunstenaar zal in schijven betaald worden. Bij aanvang van de toekenning van het winnende kunstwerk
zal de kunstenaar een voorschot van €1000 worden uitbetaald voor de aanmaak van het kunstwerk.
Bij aflevering van het kunstwerk in het daaropvolgende jaar zal de kunstenaar worden vergoed met
€1000. Deze procedure wordt tweejaarlijks herhaald.
5. TENTOONSTELLING
Alle ingediende ontwerpen worden aan het publiek voorgesteld in een tentoonstelling op een later te
bepalen plaats en tijdstip.

6. VERHAAL
De beslissing van de Algemene Vergadering van de ARC kan niet worden betwist.
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2016.
Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

