Dienst vrije tijd – 30.09.2015
Reglement Prijs Willy Van Heers
Artikel 1.
De prijs Willy Van Heers (W. VH.) wordt in het leven geroepen uit erkentelijkheid voor de
heer Willy Van Heers. Hij was de oprichter en bezieler van de bibliotheek van Alken.
Gedurende zijn hele leven heeft hij zich actief ingezet voor de boekerij/de bibliotheek in
haar verschillende vormen en aanpassingen door de jaren heen. Zijn volgehouden
engagement en vrijwilligerswerk gebeurden steeds met discretie en bescheidenheid. De
prijs W. VH. is een initiatief van de gemeentelijke adviesraad van de bibliotheek van
Alken.
De prijs is uitdrukking van een attitude die herkenbaar is in de oude zegswijze : “daar
alleen kan liefde wonen, daar alleen is ’t leven goed, waar men stil en ongedwongen alles
voor elkander doet” (G.G.)
Artikel 2.
De prijs W.VH. is een tweejaarlijkse prijs. Wanneer er bij uitzondering geen geschikte
kandidaat gevonden wordt, wordt het bedrag van de prijs overgemaakt aan een door de
adviesraad/jury aangeduid maatschappelijk doel.
Artikel 3.
De middelen voor de prijs W.VH. worden ter beschikking gesteld door de gemeente
Alken.
Artikel 4.
De prijs wordt toegekend door een jury die samengesteld wordt door de raad van
bestuur van de gemeentelijke bibliotheek en bestaat uit vijf leden:


twee leden van de raad van bestuur



een personeelslid van het OCMW



een bestuurslid van het Davidsfonds Alken



eventueel een deskundige.

De schepen van cultuur mag de vergadering bijwonen, maar is niet stemgerechtigd.
Alle aangestelde leden van de jury dienen aanwezig te zijn voor de toekenning. De
beraadslaging gebeurt bij consensus. Indien dit niet mogelijk is, komt de jury
opnieuw bijeen ten vroegste 8 dagen en uiterst binnen de 14 dagen om daarna bij
stemming de winnaar te bepalen. (Een enkelvoudige meerderheid kan dan volstaan =
3 stemmen tegen 2).
Artikel 5.
De prijs wordt toegekend aan een persoon (niet aan een vereniging of organisatie). De
betreffende persoon maakt zich in Alken verdienstelijk volgens de kenmerken
omschreven in artikel 11.
Artikel 6.
De prijs kan maar éénmalig aan iemand toegekend worden.
Artikel 7.
De uitreiking van de prijs vindt plaats in een bescheiden huldiging in de bibliotheek,
indien mogelijk in aanwezigheid van een nabestaande van Willy Van Heers.
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Artikel 8.
Kandidaturen moeten ingediend worden uiterlijk tegen 1 september.
Artikel 9.
De voordracht gebeurt via het voorziene formulier en omvat : naam van de voorgestelde
kandidaat, omschrijving van de activiteiten in het kader van de nominatie en motivatie.
Artikel 10.
De oproep voor het voordragen van de kandidaten gebeurt via diverse
communicatiekanalen.
Artikel 11.
Criteria waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen :
a. actief zijn in het vrijwilligerswerk in Alken;
b. geen beperking tot één maatschappelijk domein (zowel cultureel, sociaal,
artistiek, sportief, …);
c. ‘bescheiden en duurzame inzet’ (achter de schermen) van de vrijwilliger.
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van juni 2015.

