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Reglement voor de toekenning van prijzen 
Goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2018. 

 
 
Art. 1. Bij toepassing van art. 4, kent de vereniging volgende prijzen toe : 
- tweejaarlijks de ‘Prijs van de Diestse Studiekring voor Numismatiek’ aan een persoon die in 
een niet beroepsmatige context belangrijk numismatisch onderzoek heeft verricht en 
zijn/haar kennis heeft gedeeld d.m.v. publicaties en/of het geven van lezingen hierover. 
- de ‘Erepenning van de Diestse Studiekring voor Numismatiek’ als eerbetoon aan een 
persoon die niet beroepsmatig numismatisch onderzoek heeft verricht en zijn/haar kennis 
heeft gedeeld door middel van publicaties van artikelen en of boek(en) i.v.m. numismatiek 
en/of het geven van lezingen hierover. 
- als aanmoedigingsprijs de  ‘Penning van de Diestse Studiekring voor Numismatiek’ aan een 
persoon die niet beroepsmatig numismatisch onderzoek heeft verricht en zijn/haar kennis 
heeft gedeeld door middel van een publicatie van artikelen en of boek(en) i.v.m. numismatiek 
en/of het geven van lezingen hierover.  
  
Art. 2. Voordracht 
Ieder bestuurslid van de vereniging kan een persoon voor de hiervoor genoemde prijs of 
penningen aan de Raad van Bestuur voordragen die voldoet aan de voorwaarden zoals 
vermeld in artikel 1. De voordracht voor de prijs of de penningen dient schriftelijk en 
gemotiveerd te gebeuren waarin wordt aangetoond dat de betrokken persoon aan de 
voorwaarden voldoet.  Bij ontvankelijkheid van een voordracht voor de Prijs en de erepenning, 
stelt de voorzitter, in functie van de te beoordelen voordracht, een commissie samen van 5 
leden, waarvan minimum 3 leden geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de 
vereniging. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over de opportuniteit van de 
toekenning en dient deze beslissing schriftelijk en gemotiveerd over te maken aan de Raad 
van Bestuur van de vereniging.   
De aanmoedigingsprijs wordt toegekend door de Raad van Bestuur. 
Een persoon kan slechts éénmaal de prijs, penning of erepenning toegekend krijgen.  
  
Art. 3 Alle handelingen, besprekingen en documenten m.b.t. de voordracht dient door de 
bestuursleden en commissieleden vertrouwelijk behandeld te worden. Tegen beslissingen van 
de Raad van Bestuur en de commissie is geen beroep mogelijk.   
  
Art. 4. De Raad van Bestuur wordt belast met het opstellen van richtlijnen voor de commissie 
die belast wordt met het beoordelen of de prijs of erepenning aan een voorgedragen persoon 
kan worden toegekend.  
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