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1. Doel 

Ter aanmoediging van het behoud en de herwaardering van architectonisch, historisch, 

archeologisch en landschappelijk waardevolle gebouwen, onderdelen van gebouwen, landschappen, 

stads- en dorpsgezichten, wordt ieder jaar door de V.VAK (Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon) 

samen met Stadsbestuur van Aalst een wedstrijd uitgeschreven genoemd de V.VAK-prijs. 

 

2. Voorwerp 

Komen in aanmerking voor deze wedstrijd, gerestaureerde of historisch verantwoord gerenoveerde 

gebouwen of representatieve onderdelen van gebouwen zijnde stedelijke of landelijke aard, evenals 

gerestaureerde interieurelementen voor zover deze gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. 

Ook belangrijke ingrepen in landschappen, dorps- of stadsgezichten kunnen in aanmerking worden 

genomen. In elk geval moet het gaan om een ingreep aan het waardevol cultuurschoon op het 

grondgebied van Aalst. 

 

3. Bedrag van de prijs 

Binnen de perken van de financiële mogelijkheden stelt de V.VAK elk jaar een bedrag ter beschikking. 

Dit bedrag kan bij beslissing van het bestuur worden opgetrokken. Het aandeel van de V.VAK wordt 

jaarlijks verhoogd met een aanvullend bedrag dat door het Stadsbestuur van Aalst ter beschikking 

wordt gesteld. Deze stadsbijdrage wordt elk jaar afzonderlijk in de stadsbegroting opgenomen. 

 

4. Indienen van de kandidaturen 

De kandidaturen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en 

Schepenen, voor 30 september van ieder jaar, per adres : Administratief Centrum, Werf 9, 9300 

Aalst. Tezelfdertijd moet de aanvraag ook worden toegestuurd aan de V.VAK p.a. Ronsevaaldreef 

152, 9320 Erembodegem. 

Inzendingen per mail zijn ook toegestaan. In dat geval dient de kandidatuur gestuurd naar 

burgemeester@aalst.be en vanderhelst@pandora.be. 

Elk inzending dient te bestaan uit minstens 1 foto voor en 1 foto na de uitvoering van de werken, 

vergezeld van een korte toelichting (max 1 A4) over de uitgevoerde werken. Belangrijk : zorg dat de 

bijgevoegde foto's in lagere resolutie zijn (of in totaal max 5 MB). Dit om onze mailbox niet te laten 

blokkeren. 

 

5. Jury 

De jury is samengesteld uit bestuursleden van de V.VAK en uit de schepen die het departement van 

de Monumentenzorg onder zijn/haar bevoegdheid heeft en/of een bevoegd ambtenaar. De jury 

vergadert onder voorzitterschap van de voorzitter van V.VAK. 
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6.Bevoegdheid van de jury 

De tijdig binnengekomen kandidaturen worden door de jury onderzocht en beoordeeld en ze worden 

naar hun waarde gerangschikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de inzet die vereist werd voor 

de realisatie en met de voorbeeldfunctie. De jury heeft de meest uitgebreide bevoegdheden : zo kan 

ze de prijs of een eervolle vermelding toekennen ; het bedrag opsplitsen in gelijke of ongelijke delen ; 

ze kan ook beslissen slechts een gedeelte van de voorzien som toe te kennen of eventueel geen prijs 

of eervolle vermelding toe te kennen. Niet bekroonde deelnemers kunnen hun kandidatuur slechts 

éénmaal hernieuwen. De jury beslist ook aan welk persoon of instelling die bij de realisatie betrokken 

was, de prijs wordt uitbetaald. 

 

7. De beslissing van de jury dient door het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigd te 

worden voor wat haar aandeel betreft. 

8. De prijs wordt aan de begunstigde plechtig overhandigd ter gelegenheid van de jaarlijkse 

statutaire vergadering van de V.VAK. 

9. Door deel te nemen onderwerpen de kandidaten zich aan onderhavig reglement en aan de 

beslissingen van de jury en het College van Burgemeester en Schepenen. Zij zien af van gelijk welk 

verhaal tegenover de V.VAK en/of het Stadsbestuur van Aalst. 

 

* * * 

 

Over VVAK 

De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (V.VAK) ijvert als enige Aalsterse vereniging sinds 1952 

voor het behoud en de herwaardering van het cultureel, bouwkundig, landschappelijk en 

archeologisch erfgoed van Groot-Aalst.  

Voorzitter Joris Boeve 

Secretaris Luc Van Der Helst 

p/a Ronsevaaldreef, 152,9320 Erembodegem 

 

Website: www.vvak.be 

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/VVAKaalst 
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