
 
 
 
 

Reglement 
jeugdlaureaat 

 
Definitie 
 
Artikel 1 
Gelet op het groot belang van de ontwikkeling van de jeugd in onze samenleving wordt door de jeugdraad van Lochristi jaarlijks de 
prijs ‘Jeugdlaureaat’ uitgereikt aan een jeugdvereniging, organisatie, groep of persoon die een uitzonderlijke prestatie geleverd 
heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op het vlak van jeugdbeleid. 
 
Toepassingsgebied 
 
Artikel 2 
Iedere persoon, organisatie, groep of vereniging die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt  
heeft op het vlak van het Lootse jeugdbeleid, komt in aanmerking voor de prijs ‘Jeugdlaureaat’. 
 
Procedure 
 
Artikel 3  
De voordracht dient gemotiveerd en schriftelijk te gebeuren aan het adres van de jeugddienst  (Koning Albertlaan 29b of 
jeugd@lochristi.be). Via de gemeentelijke mededelingen en de persorganen zal de kandidaatstelling elk jaar tijdig bekend gemaakt 
worden. 
 
Artikel 4 
De jeugdconsulent zal alle noodzakelijke documentatie verzamelen en tijdig aan de voorzitter van de jury bezorgen, teneinde de 
jury toe te laten zich met kennis van zaken uit te spreken over de diverse ingediende kandidaturen. Bijkomende documentatie kan 
worden opgevraagd na het indienen van de voordracht. 
 
Artikel 5 
De jury is samengesteld uit 5 personen, bestaande uit de voorzitter van de jeugdraad, een ander bestuurslid van de jeugdraad en 
drie externe deskundigen. Deze drie externe deskundigen zullen aangeduid worden door het dagelijks bestuur van de jeugdraad. 
Het voorzitterschap van de jury wordt waargenomen door de voorzitter van de jeugdraad. Het secretariaat wordt, zonder 
stemrecht, waargenomen door de secretaris van de jeugdraad. Al wie zich ten persoonlijken titel voordraagt als kandidaat-laureaat, 
kan niet deelnemen als jury. Hetzelfde geldt voor de persoon die door een vereniging of groep wordt voorgedragen en in dit geval 
is ook een bestuurslid van die vereniging of groep uitgesloten voor deelname aan de jury. 
 
Het advies van de jeugdconsulent wordt gevraagd bij de beraadslaging en de keuze van de genomineerden voor de titel. De jury 
zal de titelkandidaten ook toetsen bij de schepen van jeugd. 
 
Artikel 6 
De jury kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is, en beslist bij gewone 
meerderheid van stemmen.  
In geval van staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De jury zal verantwoording geven over haar keuze. 
 
Artikel 7 
De juryleden verbinden zich tot volledige geheimhouding van de beraadslagingen en de stemmingen.  
 
Artikel 8 
De jury behoudt zich het recht de titel niet toe te kennen bij gebrek aan een volwaardige kandidaat. De jury kan ook zelf een 
kandidaat voorstellen of putten uit voorafgaande aanvragen. 
 
Artikel 9 
Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. 
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