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Reglement Cultuur- en Stimuleringsprijs Hollands Kroon 2020 

Conform de Notitie Cultuur in Hollands Kroon 2019-2022 zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
van de gemeente Hollands Kroon op 23 mei 2019 wordt vanaf 2020 de Cultuur- en Stimuleringsprijs 
Hollands Kroon ingesteld.                                                                                                                                    
Het Cultuur Platform Hollands Kroon (CPHK) reikt eenmaal per twee jaar de Cultuurprijs uit aan 
culturele instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de cultuur in 
onze gemeenschap. 
In het jaar dat er geen Cultuurprijs wordt uitgereikt, zal er een Stimuleringsprijs uitgaan. 
De Cultuurprijs zal € 5000,- bedragen en voor de Stimuleringsprijs geldt € 2500,-. 
Het doel van de prijzen ligt in het stimuleren van culturele initiatieven en kunstenaars. 

 
Artikel 1. Selectiecriteria: 
1.1 Er moet sprake zijn van een prestatie op het gebied van cultuur die van uitzonderlijke 
meerwaarde is voor Hollands Kroon en waarbij er een verbinding is met de gemeente. 
1.2 De Cultuurprijs wordt toegekend aan een persoon/instelling met een aantoonbare staat van 
verdienste. 
1.3 Voor de Stimuleringsprijs komen personen/instellingen in aanmerking die korter dan vijf 
jaar bestaan en een bijzondere belofte voor de cultuur in Hollands Kroon inhouden. 
1.4 Een motivering maakt onderdeel uit van de nominatie, waarin wordt uitgelegd waarom hij of 
zij vindt dat genomineerde een prijs verdient. 
1.5 Een winnaar van de Cultuurprijs Hollands Kroon kan, voor zowel Stimulerings- als Cultuurprijs, 
met dezelfde nominatie maar één keer per tien jaar deelnemen. 
1.6 Een winnaar van de Stimuleringsprijs kan in de volgende jaren wel genomineerd worden voor de 
Cultuurprijs. 
1.7 De genomineerde mag niet beroepsmatig met de nominatie bezig zijn. 

 
Artikel 2. Procedure: 
2.1 Iedere inwoner van deze gemeente mag een gemotiveerde nominatie indienen bij het 
CPHK. 
2.2 Het CPHK maakt vervolgens een shortlist van maximaal vijf genomineerden inclusief 
onderbouwing. 
2.3 De vijf genomineerden worden openbaar gemaakt op de website van het CPHK. 
2.4 Het publiek mag één stem uitbrengen op één van de genomineerden. 
2.5 De stemmen van het publiek tellen voor één derde mee in het eindoordeel. 
2.6 Daarna buigt een jury zich over de vijf genomineerden en kiest een winnaar. 
2.7 De prijs wordt overhandigd tijdens de jaarlijkse Netwerkdag van het CPHK. 

 
Artikel 3. De Jury: 
3.1 De jury bestaat uit vijf leden met aantoonbare kennis op verschillende disciplines en 
vakgebieden, zowel cultureel als breed maatschappelijk. De leden van de jury worden benoemd 
door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon. 
3.2 Eerdere winnaars mogen het daaropvolgende jaar deel uitmaken van de jury. 
3.3 De leden van de jury worden benoemd voor de duur van twee jaar en mogen maximaal één keer 
herbenoemd worden. De maximale zittingstermijn bedraagt dus vier jaar. 
3.4 De jury bestaat uit één Gemeenteraadslid, één Platform lid, één of twee inwoner(s), één 
voormalig prijswinnaar en één onafhankelijke voorzitter van buiten Hollands Kroon. 
3.5 Leden van de jury vervullen hun taak onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en 
onafhankelijk van genomineerden. Indien een jurylid een rechtstreeks belang of band heeft met een 
genomineerde, meldt hij/zij dat aan het bestuur van het CPHK. 
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3.6 De samenstelling wordt gepubliceerd op de website van het CPHK zolang het reglement van 
kracht is. 

 
Artikel 4. Uitvoering: 
4.1. Het gemeentebestuur Hollands Kroon is in samenwerking met adviesorgaan CPHK 
verantwoordelijk voor de communicatie over en de uitvoering van de Cultuurprijs en 
Stimuleringsprijs Hollands Kroon. 
4.2. Beide partijen behouden zich na gezamenlijk overleg te allen tijde het recht voor om de prijs niet  
uit te reiken. 

 
Artikel 5. Verplichtingen en verantwoording winnaars Cultuurprijs en Stimuleringsprijs Hollands 
Kroon: 
5.1. Bij beide prijzen dient het prijzengeld ingezet te worden om een volgende stap te zetten 
binnen het culturele doel. 
5.2. De winnaar moet het bestedingsdoel doorgeven aan het CPHK. 

 
Artikel 6: De termijnen van afhandeling: 
6.1. Het proces loopt van januari t/m juni, waarbij de maanden januari en februari dienen voor de 
aanmelding van nominaties. 
6.2. Voor 31 maart komt het CPHK tot een shortlist, waarmee de jury aan de gang kan en het 
publiek de voorkeur kan gaan aangeven. 
6.3. Op 30 april stopt de publieksmogelijkheid; de jury komt voor 31 mei tot het besluit. 
6.4. In juni wordt de prijs tijdens de CPHK-netwerkdag feestelijk uitgereikt. 
 
Dit reglement is vastgesteld door het CPHK en treedt in werking op 1 januari 2021. 
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