Reglement op de verlening van een sport- en cultuurprijs door de gemeente Sint Anthonis.
1. De sport- en cultuurprijs zal bekend zijn onder de naam: "Ut Pèèrd".
De prijs "Ut Pèèrd" bestaat uit een wisseltrofee en uit een door sponsoren van
partner SWO beschikbaar gesteld geldbedrag van € 500,00.
Voorts kan de jury een tweede en derde prijs toekennen. Deze prijs bestaat uit een
geldbedrag van respectievelijk € 250,00 en € 150,00.
2. "Ut Pèèrd" kan jaarlijks ten hoogste éénmaal aan een van de volgende categorieën
inwoners worden verleend, te weten:
a. een individu (m/v);
b. een groep (vereniging/stichting/team).
De wisseltrofee blijft eigendom van de gemeente en het geldbedrag is in beginsel bestemd
voor de vereniging of stichting waarvan hij/zij lid is of zijn en die statutair in de
gemeente Sint Anthonis is gevestigd.
Indien de winnaar een particulier is en geen lid is van een beroepsvereniging/stich-ting, dan
wel lid is van een buiten deze gemeente statutair gevestigde vereniging/ stichting, is
de jury bevoegd de geldbedragen in overleg met de winnaar aan een plaatselijke
vereniging/stichting te schenken dan wel niet uit te reiken.
3. Voor de prijs komen uitsluitend in aanmerking in de gemeente Sint Anthonis woon-achtige of
voormalige wonende personen of in de gemeente gevestigde verenigingen/stichtingen die in een of meer takken van sportbeoefening of op het gebied
van cultuur of culturele activiteiten een bijzondere prestatie hebben verricht of
geleverd.
De prijs heeft betrekking op het lopende sportjaar. Dat wil zeggen het kalenderjaar
voorafgaande aan het tijdstip van uitreiking, vanaf juli, tot en met de maand juni van
het lopende kalenderjaar.
4. Ter beoordeling van de geleverde prestaties dan wel betoonde activiteiten wordt door
burgemeester en wethouders een jury benoemd. Deze jury beslist over de
toekenning.
De jury informeert het gemeentebestuur over het al dan niet toekennen van "Ut
Pèèrd" aan de onder 2 genoemde personen en/of groepen van personen.
5. De jury bestaat uit 8 leden. De leden worden benoemd door het college van burgemeester
en wethouders voor een periode van 4 jaar parallel aan de zittingsperiode van de
gemeenteraad.
Zij zijn terstond herbenoembaar. Het jurylid, dat ter vervulling van een buiten de gewone
zittingstijd opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in
wiens plaats hij/zij is benoemd, zou moeten aftreden.
6. De jury is als volgt samengesteld:
a. een vertegenwoordiger van de culturele groeperingen in de gemeente;
b. een vertegenwoordiger van de sportverenigingen in de gemeente;
c. lid college met sport en cultuur in portefeuille
d. de medewerker voorlichting en communicatie van de gemeente;
e. twee vertegenwoordigers van partner SWO

f. een secretaris
g. een onafhankelijk voorzitter
Indien een van de juryleden bestuurslid van een genomineerde vereniging of stichting is,
dan onthoudt deze zich van stemming.
7. Voor de geldigheid van de beslissing van de jury is een meerderheid van stemmen vereist..
Bij gelijk aantal stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
8.

De jury kiest uit de aanmelding zo mogelijk drie kandidaten.
De jury informeert onmiddelljk na de genomen beslissing het college van
burgemeester en wethouders over de kandidaten.

9. De oproep voor de openbare uitreiking in MFC Oelbroeck vindt telkenjare plaats in
september in het lokale weekblad en op de website van de gemeente. De uitreiking
zal in principe plaatsvinden in november.
10.

De winnaar dient de wisseltrofee na het verstrijken van de termijn weer ter
beschikking te stellen aan de jury. Bij de nieuwe uitreiking wordt een tastbare
herinnering overhandigd.

11.

Wanneer in enig jaar de jury van oordeel is, dat geen gekwalificeerde
gegadigde voor een van de categorieën van "Ut Pèèrd" kan worden aangewezen,
dient de wisseltrofee voor dat jaar door de jury in bewaring te worden
genomen.
12.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

Aldus vastgesteld in de juryvergadering van 8 september 2016
Voorzitter H.J.M. van Raaij,
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Secretaris T.A.M. Aben,

