
Reglement cultuurpluim 

 

Artikel 1: 

De cultuurpluim is een officiële erkenning van een geleverde prestatie door een natuurlijke persoon 
of een vereniging die een meerwaarde biedt voor het culturele leven in Bonheiden-Rijmenam of een 
opmerkelijke culturele prestatie geleverd door een inwoner of vereniging van Bonheiden-Rijmenam 
voor een andere gemeente of stad. 

De culturele prestatie heeft betrekking tot een prestatie geleverd tijdens minimum de afgelopen 12 
maanden. 

 

Artikel 2: 

De Cultuurraad organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur Bonheiden de uitreiking van 
de cultuurpluim. 

De pluim wordt toegekend aan een natuurlijk persoon vanaf de leeftijd van 18 jaar of aan een 
vereniging. 

De cultuurpluim wordt jaarlijks uitgereikt. Je kan de cultuurpluim gedurende een legislatuur slechts 
één keer ontvangen. 

 

Artikel 3: 

Je kan jezelf als natuurlijk persoon of je eigen vereniging voordragen of door anderen voorgedragen 
worden. De voordracht moet een motivatie bevatten. Deze motivatie telt maximum 500 karakters. 

Het Dagelijks Bestuur Cultuurraad bekijkt autonoom of de voorgedragen kandidaturen ontvankelijk 
zijn op basis van de ingediende motivatie. Tegen de beslissing van het Dagelijks Bestuur is geen 
beroepsprocedure mogelijk. 

De kandidaturen die ontvankelijk zijn verklaard worden onderworpen aan een stemronde. 

60% van de punten worden bepaald door het Dagelijks Bestuur Cultuurraad. De scores worden in 
consensus bepaald. 

40% van de punten worden bepaald door stemming door de inwoners van Bonheiden-Rijmenam. 
Elke inwoner van Bonheiden-Rijmenam kan maximum 3 gelijkwaardige stemmen uitbrengen. 
 

Bij ex aequo na de stemronde, beslist het Dagelijks Bestuur Cultuurraad in concensus aan wie de 
cultuurpluim wordt toegekend. 

Alle beslissingen van het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad worden in consensus genomen onder 
de aanwezigen. Wanneer één van de aanwezigen op het Dagelijks Bestuur Cultuurraad een 
rechtstreekse of onrechtstreekse familiale band heeft met één van de voorgedragen kandidaten, 
mag hij/zij niet deelnemen aan de besluitvorming over de kandidaat. 



 

Artikel 4: 

De cultuurpluim is symbolisch als teken van waardering. Er is geen geldprijs aan verbonden. 

 

Artikel 5: 

Het Dagelijks Bestuur Cultuurraad is niet verplicht de cultuurpluim uit te reiken. Bij gebrek aan 
onvoldoende voorgedragen kandidaten en/of onvoldoende gemotiveerde kandidaturen kan het 
Dagelijks Bestuur Cultuurraad beslissen de prijs niet uit te reiken. 

 

 

 


