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REGLEMENT   ‘CULTUREEL AMBASSADEUR’ 

 
 
Art. 1:    
Het culturele leven draagt in belangrijke mate bij tot de uitstraling van onze stad. Het stadsbestuur 
ziet het verenigingsleven als belangrijke partner om aan gemeenschapsvorming te doen en mensen 
en cultuur bij elkaar te brengen. Het stadsbestuur wenst zijn waardering te uiten voor de geleverde 
inspanningen van verenigingen die de naam van Waregem als cultuurstad helpen uitdragen. 
  
De stad Waregem kan de titel van ‘Cultureel ambassadeur van Waregem’ toekennen aan een niet-
professionele vereniging die nationaal en/of internationaal het cultureel imago van de stad 
Waregem uitdraagt en die voldoet aan de in dit reglement verwoorde criteria. 
 
Art. 2:    
Om in aanmerking te kunnen komen moet de vereniging cumulatief voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
 

1) Haar zetel hebben in Waregem; 
 
2) Een belangrijk deel van haar activiteiten ontplooien op het grondgebied van de stad 

Waregem; 
 

3) Hoogst uitzonderlijke culturele prestaties leveren op nationaal of internationaal niveau, of 
bijzondere innoverende initiatieven met regio-overstijgende uitstraling realiseren, voor 
zover deze prestaties of initiatieven: 

 
a. niet inherent zijn aan de basiswerking van de vereniging; 
 
b. niet het gevolg zijn van puur individuele prestaties van slechts enkele individuele 

leden 
 
Art. 3:  
§ 1  De kandidatuur wordt voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen en/of de 
cultuurraad. 
 
§ 2  De stedelijke cultuurraad brengt over de voorgestelde kandidatuur advies uit na een grondige 
evaluatie. 
 
§ 3  De beslissing omtrent de titel wordt na voormeld advies door het college van burgemeester en 
schepenen genomen. 
 
Art. 4:  
§ 1 De titel van ‘Cultureel ambassadeur van Waregem’ wordt gedurende 3 kalenderjaren gedragen.   
 
 
 
Art. 5:  
De titel opent het recht om ad hoc een subsidie aan te vragen in het kader van een project dat het 
ambassadeurschap ondersteunt. Deze projectsubsidie kan maar tweemaal tijdens de duurtijd van 
het cultureel ambassadeurschap worden toegekend. Daarbij wordt volgende procedure gevolgd: 
 
§ 1  De aanvraag voor een projectsubsidie dient bij het college van burgemeester en schepenen te 
worden ingediend. 
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§ 2  De stedelijke cultuurraad brengt over de subsidieaanvraag advies uit na een grondige evaluatie. 
 
§ 3  De beslissing omtrent de projectsubsidie wordt na voormeld advies door het college van 
burgemeester en schepenen genomen. 
 
Art. 6:  
Het maximumbedrag van voormelde projectsubsidie bedraagt 5.000 euro per project. 
 
Art. 7:  
De proclamatie van ‘Cultureel ambassadeur van Waregem’ gebeurt op het jaarlijkse feest van de 
cultuurraad. 
 
Art. 8:  
De laureaat kan in overleg met het stadsbestuur bepalen om tijdens de duurtijd van het cultureel 
ambassadeurschap maximum twee culturele prestaties te leveren als cultureel ambassadeur van 
Waregem. 
 
Art. 9:  
De laureaat verbindt er zich toe de titel ‘Cultureel ambassadeur van Waregem’ te vermelden op alle 
drukwerk en correspondentie.  
 
 


