Reglement Hoeilaartse Parel
De gemeente Hoeilaart wenst tweejaarlijks en voor het eerst in 2005 een parel uit te
reiken aan een persoon én aan een vereniging of een socio-cultureel project die/dat zich
in de loop der jaren verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak, binnen en/of buiten
de gemeente.
De organisatie van deze ‘prijs’ werd in handen gegeven van de Cultuurraad, die hiertoe
een reglement heeft opgesteld:
Komen in aanmerking voor de parel:
 elke persoon, al of niet woonachtig in Hoeilaart, die zich door een of andere prestatie
op cultureel of socio-cultureel gebied, onderscheiden en/of bijgedragen heeft tot de
verrijking van het culturele leven van onze gemeenschap. Personen die sinds de
vorige Pareluitreiking overleden zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor een
nominatie.
 elke vereniging die door haar activiteiten een positieve bijdrage heeft geleverd aan het
socio-culturele leven in Hoeilaart,
 of socio-culturele projecten, georganiseerd sinds de vorige Pareluitreiking door een
vereniging of een groep mensen, al dan niet aangesloten bij de cultuurraad, kunnen
ook genomineerd worden.
De kandidaten voor de parel kunnen voorgedragen worden door alle leden-verenigingen
van de Cultuurraad. Men kan één of meerdere kandidaturen indienen, zowel voor een
persoon als voor een vereniging of een socio-cultureel project.
De voorgedragen kandidaturen zijn slechts geldig als ze niet anoniem zijn en vergezeld
van een geschreven motivatie. Ze moeten binnengebracht worden op het secretariaat
van de Cultuurraad (of toegezonden per post of e-mail). Alle inschrijvingen dienen ten
laatste op 15 november in het bezit te zijn van het secretariaat.
De verzamelde kandidaturen worden gebundeld en samen met de motivaties voorgelegd
aan alle afgevaardigden van de Cultuurraad. Ieder lid van de Cultuurraad duidt 3
personen en 3 verenigingen/projecten aan die volgens hem/haar de beste keuze zijn.
Iedere stem is evenveel waard.
Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad stelt een top 3 van de personen en een top 3
van de verenigingen/projecten op, beoordeelt de verkozen kandidaturen (motivaties,
puntenscore , …) en kiest uit deze top 3 de winnaars.
De resultaten worden door het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad bekendgemaakt op
de nieuwjaarsreceptie van de adviesraden.

