Reglement tot toekenning van de Lutineprijsjury
Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling;
gelet op het besluit van de gemeenteraad van Terschelling nr. 14 /1970 d.d. 17 februari
1970,
overwegende dat het gezien de ontwikkeling van nieuwe media wenselijk is om het
reglement te actualiseren,
besluit vast te stellen het Reglement tot toekenning van de Lutineprijs.
Art. 1 De Lutineprijs
1.
De Gemeente Terschelling kent een prijs onder de naam Lutineprijs.
2.
De prijs wordt toegekend aan de auteur(s) van een in enigerlei vorm gepubliceerd
werk dat de kennis over Terschelling wezenlijk vergroot. Het gaat daarbij om een
recent werk, openbaar gemaakt in een periode van twee jaar voorafgaand aan het
jaar van toekenning van de prijs.
3.
Het toekennen van de prijs gebeurt door B&W op voorstel van een daartoe ingestelde
jury. De prijs wordt elk jaar toegekend en wordt uitgereikt in december, tenzij
omstandigheden een andere datum noodzakelijk maken.
4.
In bijzondere gevallen kunnen B&W van het voorstel van de jury afwijken, wat dan
duidelijk moet worden gemotiveerd.
5.
Wanneer er naar het oordeel van B&W geen werk is dat voor de prijs in aanmerking
komt, dan wordt deze niet toegekend.
6.
De kennis over Terschelling, waarover lid 2 van dit artikel spreekt, omvat die van de
natuur, zowel als de cultuur.
7.
Het begrip 'werk' uit lid 2 van dit artikel omvat alles wat via tekst, beeld of geluid is
vastgelegd en openbaar gemaakt. Dus niet alleen boekuitgaven, maar ook
documentaires, websites en dergelijke. Het kan ook een oeuvreprijs betreffen.
8.
De Lutineprijs bestaat uit een passend aandenken en een geldbedrag.
Art. 2 De jury
1.
B&W kennen de Lutineprijs toe op basis van een voorstel van een jury van drie
personen.
2.
Als leden van de jury benoemen B&W personen van wie mag worden aangenomen
dat zij een open oog hebben voor werken die over Terschelling verschijnen en het
vermogen hebben deze te kunnen beoordelen op hun waarde voor de kennis over
Terschelling.
3.
Een lid van de jury wordt in het algemeen voor vijf achtereenvolgende jaren
benoemd. Deze benoeming kan éénmaal worden verlengd met een periode van vijf
jaar.
4.
De jury benoemt uit haar midden een voorzitter.
5.
De jury doet voor 1 oktober een gemotiveerd voorstel aan B&W en overlegt een lijst
van werken waarvan zij kennis heeft genomen.
6.
B&W maken hun besluit inzake het toekennen van de prijs voor 15 november bekend.
7.
De onkosten van de commissieleden worden uit de gemeentelijke middelen vergoed,
conform de gemeentelijke Regeling reis- en verblijfskosten.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering d.d. 30 oktober 2012

R. Vogelzang,
secretaris a.i.

mr. J.M. Visser,
burgemeester

