
Reglement :  
 
Artikel 1 : Een Trofee voor Maatschappelijke Verdienste (Fondsen Lucien en Marianne Aron-Samdam en Victor 
Brichart) wordt in het leven geroepen.  Deze prijs heeft een prijzengeld van maximum vijf loten van een bedrag 
gaande van 20.000 € tot 40.000 € alsook maximum 5 loten van een bedrag gaande van 5.000 € tot 20.000 € 
 
Artikel 2 : De projectdragers worden verwittigd van het éénmalig karakter van de toegekende middelen. Het 
kandidaatdossier moet ingediend worden aan de hand van het online formulier dat men kan vinden op de internet 
site van de Stad Brussel of gewoon kan aanvragen bij de Stad Brussel zelf. 
 
Artikel 3 : De projecten moeten uitgaan van openbare besturen of instellingen, rechtspersonen  zonder 
winstgevend doel of met doeleinden van filantropisch karakter, en ziekenhuizen.  Feitelijke verenigingen of 
privépersonen worden uitgesloten van deelname.  De rechtspersonen zijn gevestigd en oefenen hun activiteiten 
uit op het grondgebied van de Stad Brussel en beschikken tenminste 2 jaar over hun rechtspersoonlijkheid. 
 
Artikel 4 : Op straffe van nietigheid, wordt het kandidatuursformulier uiterlijk op 31 juli 2017  degelijk ingevuld 
bezorgd aan de Stad Brussel. Ingesloten zijn een kopie van de statuten, kopie van het laatste activiteitenverslag 
en de laatste jaarrekening .  
 
Artikel 5 : De projectdragers worden uiterlijk op 31 augustus 2017 verwittigd als hun project wordt geselecteerd. 
De  projecten worden inhoudelijk geëvalueerd op basis van volgende criteria : 
 

- de kwaliteit en relevantie van de beoogde doelstellingen : 20 punten 
- de kwaliteit van de acties door het project gedragen : 30 punten 
- het meetbaar en overdraagbaar innoverende karakter van het project : 50 punten 

o 20 punten voor het vernieuwend karakter van de voorgedragen acties  
o 20 punten voor de relevantie van de meetindicatoren waarmee de verwachte resultaten  worden 

geëvalueerd.  
o 10 punten voor de mogelijke overdraagbaarheid van het project naar andere  materies of 

locaties.  
. 
Artikel 6 : De aankondiging van de resultaten  gebeurt in de loop van het tweede semester 2017. 
 
Artikel 7 : Om de beoogde prijs te verkrijgen zullen de projectdragers uiterlijk op 31 december 2017 een stand 
van zaken  opstellen dat een evaluatie van het project bevat , aantoont dat de vooropgestelde doelen gerealiseerd 
werden;  als deze doelen niet gehaald werden, of slechts gedeeltelijk, hoort dit gemotiveerd te worden, en de 
toekomstige werkpistes. 
Bij gebreke wordt de prijs niet toegekend. 
 
Artikel 8 :Voor het geheel van de formaliteiten verbonden aan de organisatie van deze prijs, kiest de Stad 
Brussel haar standplaats bij het Departement Demografie van de Stad Brussel, Anspachlaaan 6 (4-00) te 1000 
Brussel. 
 
Artikel 9 : Het behoort de aanvrager toe  te bewijzen dat hij de termijnen, bepaald in artikels 4 en 7, heeft 
nageleefd.  
. 
Artikel 10 :Het College van Burgemeester en Schepenen is alleen bevoegd in geval van betwisting. 
 
 
 
 


