
 

 

REGLEMENT FORUM ARCHEOLOGIEPRIJS 

Goedgekeurd door raad van bestuur op  

 

Art. 1 : Forum Vlaamse Archeologie vzw 

Het Forum Vlaamse Archeologie is een onafhankelijke middenveldorganisatie die de belangen van de 

Vlaamse archeologie wil behartigen en op constructieve wijze een kwaliteitsvolle archeologie wil 

nastreven. Behalve activiteiten die naar de sector zelf zijn gericht, besteedt het FVA ook aandacht 

aan de ontsluiting van archeologisch onderzoek in Vlaanderen naar het brede publiek toe, onder 

meer via een eigen tijdschrift (Ex situ) en studiedagen. 

Art. 2 De Forum Archeologieprijs 

Het Forum Vlaamse Archeologie wil met de Forum Archeologieprijs personen, verenigingen, 

instellingen, overheden of ondernemingen die archeologie op een positieve wijze onder de aandacht 

brengen, of die een belangrijke bijdrage voor de archeologie in Vlaanderen hebben geleverd, 

huldigen. Het Forum Vlaamse Archeologie schrijft deze prijs tweejaarlijks uit. De prijs omvat geen 

geldbedrag maar een huldiging en eervolle vermelding. Indien de nodige kredieten aanwezig zijn kan 

een geschenk aan de laureaat of laureaten worden aangeboden. 

Art. 3 : Deelneming  

Een kandidaat aan wie de prijs werd toegekend komt pas na zes jaar opnieuw in aanmerking. Leden 

uit de raad van bestuur van het Forum Vlaamse Archeologie, komen niet in aanmerking voor de prijs.  

Art. 4 : Inzending  

Kandidaten moeten een dossier indienen, waarin zij hun inzending voorstellen. Behalve de naam en 

het adres van de kandidaat en – in het geval van een vereniging, instelling, overheid of onderneming 

– de naam en het adres van een contactpersoon, bevat het een motivering van minimaal 2 bladzijde, 

vergezeld van fotomateriaal of andere audiovisuele bronnen die aangeeft op welke wijze de 

archeologie positief onder de aandacht is gebracht en/of een belangrijke bijdrage is geleverd. Een 

kandidaat mag meerdere dossiers inzenden. De uiterste datum van inzending is 30 juni  van het jaar 

van uitreiking. De kandidaten dienen hun dossier digitaal te versturen naar forumarcheologieprijs@f-

v-a.be. Na het verstrijken van de toegestane datum zal geen inzending meer aanvaard worden voor 

geldige deelneming.  
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Art. 5 : Jury  

De jury bestaat uit 5 stemgerechtigde leden, aangeduid door de raad van bestuur van het FVA. Geen 

enkel jurylid zal rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn geweest bij werkzaamheden m.b.t. een 

inzending. Eén lid van de raad van bestuur van het FVA zal in de jury zetelen als secretaris maar is 

niet stemgerechtigd. De jury stelt haar werkwijze vast, hetzij door onmiddellijke rangschikking, hetzij 

door achtereenvolgende eliminaties. Haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk jurylid heeft recht op 1 stem 

De jury kan voorstellen :  

1. De prijs integraal toe te kennen aan een laureaat; 

2. De prijs niet toe te kennen indien geen van de inzending in overeenstemming is met het doel van 

de prijs of de kwaliteit van de inzendingen te beperkt is. 

Deze beslissingen moeten door de jury duidelijk worden gemotiveerd. Indien de jury beslist de prijs 

niet toe te kennen, kan de raad van bestuur zelf een laureaat aan de jury voorstellen. Dit geldt tevens 

wanneer geen inzendingen zijn ingediend. 

Bij de sluiting van de werkzaamheden wordt het proces-verbaal door de secretaris  opgesteld, door 

alle juryleden ondertekend, en voor beslissing aan de raad van bestuur overgemaakt.  

Art. 6 : Bekendmaking uitslag  

De deelnemers zullen schriftelijk of via e-mail  in kennis worden gesteld van de beslissing van de raad 

van bestuur, genomen op voorstel van de jury. De uitslag zal bekend gemaakt worden door de 

vereniging uiterlijk 60 dagen na de bijeenkomst van de jury. 

Art. 7 : Verantwoordelijkheden inzendingen en uitslag  

Door hun deelname aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers dit reglement en de beslissing van 

de raad van bestuur op voorstel van de jury. Zij ontslaan daarbij ook formeel het Forum Vlaamse 

Archeologie van de verantwoordelijkheid voor schade aan, diefstal of verlies van documenten. De 

documentatie van de bekroonde inzendingen blijft ter beschikking van het Forum Vlaamse 

Archeologie. Niettemin behoudt de inzender alle rechten tot reproduceren van zijn werk.  

Art. 8 : Aankondiging  

De aankondiging van de uitreiking van de Forum Archeologieprijs zal gebeuren via verschillende 

kanalen. De uitslag zal meegedeeld worden aan de pers. De vereniging voorziet, in onderling overleg 

met de laureaat, in een officiële uitreiking van de prijs. 

Art. 9  

De raad van bestuur beslist over alle betwistingen m.b.t. de toepassing van dit reglement.  

Art. 10 

Dit reglement treedt in werking op xxx.  


