
ERFGOEDPRIJS ‘TE LOMELLE OP DIE CAMPINE’ 
 

Reglement betreffende de erfgoedprijs  
‘Te Lomelle op die Campine’ 

ter ondersteuning van bachelor- en masterpapers  
over Lommels erfgoed 

 
Artikel 1 
In de periode 2017 tot en met 2019 voorziet Erfgoed Lommel vzw jaarlijks een financiële 
prijs van vijfhonderd (500,00) euro voor bachelor- en masterstudenten die een bachelor- of 
masterpaper hebben geschreven over onderzoeksthema’s waarin Lommels erfgoed centraal 
staat of een betekenisvol aandeel heeft. 
 
Artikel 2 
Het reglement gaat in vanaf 1 juli 2017 en eindigt op 31 december 2019. 
 
Artikel 3 
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de student ingeschreven zijn aan een 
Belgische universiteit of hogeschool en geslaagd zijn als bachelor of master. Op de 
bachelor- of masterpaper behaalde de student minstens een onderscheiding. 
 
Artikel 4 
De kandidatuur voor de prijs moet als volgt worden ingediend: 

- het ingevulde aanvraagformulier (te downloaden via www.erfgoedlommel.be) 
- het bewijs van geslaagde studies als bachelor of master 
- een (digitaal) exemplaar van de paper 
- een bewijs dat op de paper minstens een onderscheiding werd gehaald. 

 
De aanvraag moet digitaal worden bezorgd aan Erfgoed Lommel vzw op mailadres 
info@erfgoedlommel.be en dit uiterlijk op 30 juli van elk jaar. 
 
Artikel 5 
De kandidatuur worden als volgt beoordeeld: 

- de volledigheid van de aanvraag door de directeur van Erfgoed Lommel; 
- de inhoudelijke beoordeling door een jury samengesteld uit leden van de Vaste 

Adviescommissie van Vrijwilligers (VAC) van Erfgoed Lommel; 
- de jury stelt in geval van meerdere kandidaturen een rangschikking op; 
- goedkeuring van de rangschikking en toewijzing van de prijs door de Raad van 

Bestuur. 
 
Artikel 6 
De prijswinnaar zal elk jaar in de maand november worden bekend gemaakt. Over de 
beslissing van jury en raad van bestuur zal verder niet worden gecommuniceerd. 
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Artikel 7 
De bachelor- of masterpaper werd geschreven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. 
 
Artikel 8 
Indien de student de prijs gewonnen heeft met zijn bachelorpaper, kan hij opnieuw een 
kandidatuur indienen met zijn masterpaper. 
 
Artikel 9 
Het bedrag van de prijs wordt in één keer uitbetaald op een rekening die op naam staat van 
de winnaar. 
 
Artikel 10 
De winnaar geeft de toestemming aan Erfgoed Lommel vzw om een gedrukt exemplaar van 
de paper in de bibliotheek te plaatsen en om het digitale exemplaar in de Erfgoedbank te 
plaatsen. 
 
Artikel 11 
De winnaar zal zijn onderzoeksresultaten in artikelvorm publiceren in het driemaandelijks 
tijdschrift ‘Te Lomelle op die Campine’. 
 
 
Het reglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Erfgoed Lommel vzw in 
zitting van 15 februari 2017. 
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