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REGLEMENT VOOR EEN JAARLIJKSE ‘PRIJS VOOR DE VRIJWILLIGER’ VAN 

HET DISTRICT EKEREN 

 

 
 

Hoofdstuk 1. Prijs voor de vrijwilliger 
 

Artikel 1.  
Het district Ekeren richt jaarlijks een "Prijs voor de vrijwilliger" in. 

Het districtscollege bepaalt jaarlijks de prijs. Deze kan niet ingeruild worden tegen speciën of 

voordelen in natura. 

 

Artikel 2.  

Met ‘vrijwilliger’ wordt een persoon of organisatie bedoeld, actief in Ekeren, die zich 

belangeloos en onbezoldigd inzet voor anderen of voor de samenleving en dit doet zonder 

enige verplichting. Zijn of haar activiteit helpt anderen,  tracht de wereld te verbeteren, creëert 

of bouwt verder aan de solidariteit tussen de mensen of helpt het democratisch gehalte van de 

samenleving te verhogen. 

 

 

Hoofdstuk 2. Nominatie 
 

Artikel 3.  

Elke Ekerenaar, elk wijkcomité, bewonersgroep of vereniging uit Ekeren kan een vrijwilliger 

voordragen. 

 

Artikel 4.  
De nominatie gebeurt per brief, gericht aan het district Ekeren, Veltwijcklaan 27 te 2180 

Ekeren of per mail aan district.ekeren@stad.antwerpen.be. 

 

Artikel 5.  
De nominaties moeten uiterlijk 6 weken na de oproep worden ingediend. De nominatie bevat 

naast de naam en de volledige identiteit van de genomineerde, een uitgebreide motivatie van 

de reden voor nominatie. 

 

Artikel 6.  

Politieke mandatarissen of partijen komen niet in aanmerking De "Prijs voor de vrijwilliger" 

kan slechts eenmaal aan dezelfde persoon of organisatie worden toegekend. 

 

 

Hoofdstuk 3.  Jurering 
 

Artikel 7.  

De jury bestaat uit een afgevaardigd districtsraadslid van alle fracties en uit de voorzitters (of 

hun afgevaardigde) van alle door het district erkende adviesraden. De leden duiden bij het 

begin van de jurering een voorzitter aan. 
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Artikel 8.  
De districtssecretaris of zijn/haar afgevaardigde, treedt op als secretaris van de jury. De 

secretaris van de jury heeft geen stemrecht. 

 

Artikel 9.  

Om belangenvermenging te vermijden  zal een jurylid dat familiale banden heeft tot en met de 

tweede graad met een genomineerde persoon of met een genomineerde organisatie, zich in 

voorkomend geval laten vervangen door een collega-raadslid of collega lid van zijn/haar 

adviesraad. 

 

Artikel 10.  
Het districtscollege bepaalt de periode waarbinnen de jury samenkomt en de winnaar aanduidt. 

Als laureaat wordt de kandidaat aangewezen die verkozen wordt met de  helft plus één van de 

geldig uitgebrachte stemmen. Bij elke stemronde valt de laagst geklasseerde af. De jury maakt 

voor haar keuze een omstandige motivering op die genotuleerd wordt door de secretaris van de 

jury. De jury is tot volledige geheimhouding verplicht over de stemming en de keuze van de 

kandidaat. Het districtscollege bepaalt de datum van bekendmaking. 

 

Artikel 11.  

De jury komt bijeen maximum 1 week voor de prijsuitreiking. 

 

 

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen 
 

Artikel 12.  

Tegen de beslissingen van de jury is geen verhaal mogelijk. 

 

Artikel 13.  
Er zijn geen vergoedingen voor de juryleden voorzien. 

 

Artikel 14. 

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2014. 

 

 


