Reglement Bronzen Urbanus – 19 december 2013
Artikel 1 – Inhoud
a. De Bronzen Urbanus is een jaarlijkse prijs die door de gemeentelijke cultuurraad
van Galmaarden onafhankelijk wordt uitgereikt aan een vereniging of een persoon
uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste, gerealiseerd tijdens het
kalenderjaar waarop de prijs betrekking heeft.
b. De Bronzen Urbanus is nadrukkelijk geen carrièreprijs of bekroning voor
jarenlange culturele verdienste, maar die elementen kunnen wel wegen op de
waarde van een nominatie voor de prijs.
Artikel 2 – Nominaties
a. Iedere inwoner en vereniging van Galmaarden kan een persoon of vereniging
nomineren voor de Bronzen Urbanus. Daartoe dient hij of zij een
nominatieformulier in te dienen op de cultuurdienst van de gemeente. Het
nominatieformulier wordt ter beschikking gesteld in het gemeentelijk
informatieblad, op de gemeentelijke website of via de cultuurdienst.
b. Een persoon mag zichzelf niet nomineren; een vereniging mag niet worden
genomineerd door zichzelf of door één of meer van haar leden.
c. Jaarlijks stelt de gemeentelijke cultuurraad de datum vast waarop de nominaties
bij de cultuurdienst ingeleverd dienen te zijn.
d. Alleen nominaties (op papier of digitaal) die op voornoemde datum bij de
cultuurdienst zijn ingeleverd, zijn geldig. Anonieme nominaties worden niet
aanvaard.
e. Diegene die een persoon of vereniging nomineert voor de Bronzen Urbanus, dient
bereid te zijn deze nominatie in het openbaar te verdedigen of iemand af te
vaardigen die dat in zijn of haar plaats wil doen.
f. Genomineerde personen of verenigingen worden vóór stemming verwittigd van
hun nominatie. Zij hebben het recht hun nominatie te weigeren, in welk geval
deze nominatie niet ter stemming wordt voorgelegd aan de leden van de
cultuurraad.
Artikel 3 – Verkiezing
a. Alle genomineerden worden de avond zelf voorgesteld. De verkiezing gebeurt
eveneens de avond zelf. Bij gelijk aantal stemmen volgt een tweede stemronde.
b. Elke afgevaardigde van de cultuurraad heeft één stem. Wie zelf niet aanwezig kan
zijn, kan een vervanger aanduiden die mag stemmen. De naam van de vervanger
dient doorgegeven te zijn aan de cultuurdienst ten laatste op vrijdag (12u)
voorafgaand aan de uitreiking.
c. De telling van de stemmen gebeurt in iedere ronde door de voorzitter van de
cultuurraad, de cultuurschepen en de cultuurfunctionaris. Bij staking van stemmen
na de tweede stemronde is de stem van de voorzitter van de cultuurraad
doorslaggevend. Indien de voorzitter van de cultuurraad persoonlijk betrokken is,
wordt deze vervangen door de ondervoorzitter van de cultuurraad en is zijn stem
doorslaggevend bij staking van stemmen.
Artikel 4 – Uitreiking
a. De Bronzen Urbanus wordt jaarlijks uitgereikt op het einde van januari. De
uitreiking vindt niet plaats tijdens het weekeinde van de Pauwelviering maar de
zaterdag voor- of nadien, afhankelijk van de datum van de Pauwelviering.

b. De cultuurraad bepaalt de modaliteiten waarmee de genomineerden aan het
publiek worden voorgesteld.
Artikel 5 – Voorbehoud
De cultuurraad behoudt zich het recht voor de Bronzen Urbanus niet uit te reiken
indien er voor het betreffende kalenderjaar geen valabele nominaties zijn
binnengekomen, bijvoorbeeld indien de binnengekomen nominaties de waarde van de
prijs voor de toekomst zouden uithollen.

