Reglement van orde SHSEL-Erfgoedprijs

Inleiding
De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) houdt zich bezig met de
cultuurhistorie (in de meest brede zin van het woord) van de gehele gemeente Enschede; daarin
begrepen de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo, alle tot juli 1934 gelegen
in de voormalige gemeente Lonneker. Het logo van de stichting bevat dan ook zowel het hekwerk uit
het wapen van Enschede als een aanduiding voor de vijf marken van Lonneker.
De SHSEL is opgericht in 1968 en bestaat in 2018 vijftig jaar. Om dit jubileum luister bij te zetten
en ter stimulering van de aandacht voor cultuurhistorie in de gemeente Enschede is de SHSELErfgoedprijs ingesteld.

Art. 1 De prijs
1.1.
De naam van de prijs is de SHSEL-Erfgoedprijs.
1.2.

De SHSEL-Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro en een motivering van de
toekenning.

1.3.

De SHSEL-Erfgoedprijs kan eenmaal per twee jaar worden uitgereikt.

1.4.

De SHSEL-Erfgoedprijs kan slechts eenmaal aan eenzelfde project worden toegekend.

Art. 2 Toekenning
2.1.
Voor toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs komen in aanmerking: personen, een groep
mensen, instellingen, bedrijven etc. die zich op het grondgebied van de gemeente Enschede
in het bijzonder op het werkterrein van de SHSEL hebben ingespannen voor o.a. :
- renovatie of een herbestemming van een gebouw of ensemble met erfgoedwaarde;
- de herinrichting van een historische tuin, park of plein;
- projecten op het gebied van de archeologie;
- publieksactiviteiten met betrekking tot erfgoed , die het belang van erfgoed als kennisbron
van het verleden benadrukken;
- publicaties;
-een combinatie van het bovengenoemde.
Art. 3 Commissie van Voordracht
3.1
De Commissie van Voordracht bestaat uit de leden van de monumentencommissie van de
SHSEL;
3.2.
De Commissie van Voordracht beoordeelt de binnengekomen voorstellen;
3.3.
De Commissie van Voordracht verdeelt haar taken onderling;
3.4.
De Commissie van Voordracht komt zo vaak bijeen als zij dit nodig acht;
3.5.
De Commissie van Voordracht kan advies inwinnen bij één of meerdere externe
deskundigen;
3.6.
Leden van het SHSEL-bestuur kunnen geen zitting nemen in de Commissie van Voordracht.

Art. 4 Voordrachten
4.1.
De Commissie van Voordracht volgt de bij reglement vastgestelde werkwijze;
4.2.
De Commissie van Voordracht stelt in overleg met het SHSEL-bestuur een sluitingsdatum
van indiening van voorstellen tot toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs vast;
4.3.
Het SHSEL-bestuur roept uiterlijk 3 maanden voor de sluitingsdatum van indiening via
de Sliepsteen, een Hoesbrief en de eigen Facebook pagina van SHSEL op tot indiening van
voorstellen tot toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs;
4.4.
Ieder persoon of rechtspersoon kan met inachtneming van de sluitingsdatum van indiening
een gemotiveerd voorstel doen aan de Commissie van Voordracht;
4.5.
Om het eindresultaat afdoende te kunnen beoordelen dient een aanbevolen project
voorafgaand aan de sluitingsdatum van indiening (nagenoeg) helemaal voltooid te zijn;
4.6.
Degenen die voorstellen doen aan de Commissie van Voordracht voor het toekennen van
de prijs, worden geacht bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan dit reglement;
4.7.
De Commissie van Voordracht doet een gemotiveerde voordracht aan het SHSEL-bestuur
van maximaal 2 van de door haar ontvangen voorstellen;
Art. 5 Toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs
5.1.
Het SHSEL-bestuur beslist over de toekenning van de prijs op de door de Commissie gedane
voordracht;
5.2.
Tegen de beslissing van het SHSEL-bestuur is geen beroep mogelijk en over de beslissing kan
niet worden gecorrespondeerd.
Art. 6 Uitreiking van de SHSEL-Erfgoedprijs
6.1.
De uitreiking van de SHSEL-Erfgoedprijs geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het
SHSEL-bestuur;
6.2
Het SHSEL-bestuur verifieert bij de genomineerde of toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs
wordt geaccepteerd;
6.3
Het SHSEL-bestuur stelt in overleg met de Commissie van Voordracht een datum van
uitreiking vast en organiseert de uitreiking van de SHSEL-Erfgoedprijs aan de begunstigde;
6.4
Het eerste jaar van uitreiking is het jubileumjaar 2018.
Art. 7 Slotbepaling
7.1
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het SHSEL-bestuur na raadpleging
van de Commissie van Voordracht.

Criteria, die een rol spelen bij de toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs:
Allereerst dient het voorstel eenduidige en duidelijke informatie te verschaffen over:
- personalia van de indiener(s) van het voorstel;
- beschrijving, personalia etc. van de voorgestelde winnaar;
- nadere toelichting van het project waaronder aan de orde zijnde object, activiteit, idee;
-omschrijving waarom het een winnend voorstel betreft;
Criteria die verder nog een rol spelen zijn:
- is het voorstel binnen de gestelde sluitingsdatum ingeleverd?
- grondig onderzoek, zowel archeologisch, bouwhistorisch als materiaaltechnisch kan een
meerwaarde geven;
- vakmanschap en kwaliteit, zowel in het ontwerp als in de uitvoering;
- de ruimtelijke effecten;
- mate van publieksbereik met betrekking tot belang van erfgoed;
- mate van behoud van de authenticiteit;
- levert het project een bijdrage aan duurzaam erfgoedzorg en goed beheer;
- in geval van herbestemming: is deze geschikt voor het gebouw/het ensemble
en gaan oud en nieuw voldoende samen?
- vult het project een lacune in met betrekking tot het erfgoedbeleid van de gemeente
Enschede?
De omvang van een project of status van gemeentelijk dan wel rijksmonument is niet relevant.
Eventuele andere overwegingen worden in de motivering van de prijstoekenning vermeld.

