
Kader Prijs voor Algemene Verdienste 

 

PRINCIPES 

 

1) De Prijs van Algemene Verdienste wordt toegekend aan een persoon, organisatie of instelling 

omdat hij/zij:  

 

•   zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft op vlak van erfgoed in het algemeen en/of in het 

Waasland 

•   bekroond moet worden omwille van aanhoudende inzet op erfgoedvlak gedurende meerdere 

jaren 

 

2) Bij de keuze van de laureaat/laureate genieten volgende criteria bijzondere aandacht: 

 

•  Maatschappelijke bijdrage 

•  Positieve bijdrage tot de uitstraling van het Wase erfgoed 

•  Voorbeeldrol 

•  Wetenschappelijk gehalte 

• Pionierswerk 

• Doorzettingsvermogen/volharding 

 

Bovenstaande criteria zijn een leidraad, er hoeft niet aan alles voldaan te worden. De verdiensten 

van de laureaat/laureate dienen zich niet te situeren op alle bovenstaande vlakken. 

 

3) De prijs is voorbehouden aan levende personen die in het Waasland geboren zijn, verblijven, 

gewoond of gewerkt hebben of aan organisaties of instellingen met zetel in het Waasland. 

 

4) De kandidaten voor de prijs kunnen worden voorgedragen door: 

 

• Leden van de stuurgroep van de Erfgoedcel Waasland  

• Leden van de Raad van Bestuur van Erfpunt 

 

EN  

 

• Iedereen kan schriftelijk één of meerdere kandidaten voordragen met als aanbeveling een 

uitvoerige motivering. 

 

5) Men kan zichzelf niet voordragen voor de Prijs voor Algemene Verdienste. 

 



6) De prijs wordt toegekend door de organisaties Erfgoedcel Waasland en Erfpunt. op gemotiveerd 

voorstel van de jury. Indien wordt geoordeeld dat geen enkele kandidatuur de toekenning van de 

Prijs voor Algemene Verdienste verdient, wordt de Prijs niet toegekend. 

 

7) De prijs is een tegel met inscriptie … . 

 

8) De prijs kan max. 1 keer worden gewonnen door dezelfde persoon, organisatie of instelling. 

 
 

PROCEDURE EN TIMING 

 
1) Kandidaten kunnen jaarlijks worden voorgedragen tussen 1 april en 1 juli.*  

 

2) Kandidaten worden voorgedragen via het invullen van een online formulier dat beschikbaar wordt 

gesteld op https://www.waseerfgoedprijs.be/ . Het formulier bevat o.a.: 

 

• de contactgegevens van de voordrager; 

• de contactgegevens van de kandidaat; 

• een uitgeschreven argumentatie waarin wordt verduidelijkt waarom de voorgedragen kandidaat 

de Prijs voor Algemene Verdienste verdient;  

• beeldmateriaal ter illustratie van de verdiensten van de voorgedragen kandidaat. Het 

beeldmateriaal moet behoren tot het publiek domein of de rechten ervan moeten geklaard zijn; 

 

3) Tussen 1 juli en 1 september selecteren Erfpunt en Erfgoedcel Waasland uit de ingediende 

kandidaturen (longlist) een beargumenteerde shortlist van 3 kandidaten.  

 

4) Uiterlijk tegen 30 september bepalen de Raad van Bestuur van Erfpunt en de stuurgroep van 

Erfgoedcel Waasland de laureaat / laureate na gemotiveerd voorstel van de jury.  

 

5) Kandidaten van de shortlist die niet worden uitgeroepen tot laureaat, worden de 

daaropvolgende 2 edities meegenomen op de longlist. 

 

______________________ 

 

*Opmerking: in 2021 kunnen kandidaten worden voorgedragen van zodra het kader, 

procedure en timing werden goedgekeurd door de Stuurgroep van de Erfgoedcel en de Raad 

van Bestuur van Erfpunt. Verwachte datum: 5 mei 2021, na Raad van Bestuur Erfpunt (4 mei). 

 

https://www.waseerfgoedprijs.be/

