
 
 
 
Datum:	7	september	2017	

Unizo	Mechelen	

Reglement	Mechelse	Troeven	

Goedgekeurd	door	de	bestuursvergadering	van	12	september	2017	
	
	
Artikel	1	–	De	Mechelse	Troeven	

De	Mechelse	Troeven	is	een	organisatie	van	Unizo	Mechelen	in	samenwerking	met	Mechelen	
Meemaken	VZW	met	als	doelstelling	het	Mechelse	ondernemerschap	positief	in	de	kijker	te	
zetten	door	middel	van	een	prijsuitreiking.	Een	goed	doel	of	meerdere	goede	doelen	worden	
hier	bij	betrokken.	

Dit	reglement	behandelt	de	procedure	om	zich	verkiesbaar	te	stellen,	te	nomineren,	de	
procedure	om	de	genomineerden	vast	te	leggen	en	de	uiteindelijke	verkiezing.	
	
	
Artikel	2	–	Categorieën	

Er	zijn	vier	categorieën	waarbij	een	prijs	wordt	uitgereikt:	

1. De	 Mechelse	 Troef	 –	 dit	 is	 de	 hoofdprijs	 en	 is	 weggelegd	 voor	 de	 Mechelse	
ondernemer	van	het	jaar	die	een	positieve	bijdrage	heeft	geleverd	aan	het	Mechelse	
ondernemingsklimaat	(handelaar,	vrij	beroep,	middenstand,	bedrijven,	enz.	met	een	
geldig	ondernemingsnummer	en	bedrijvig	op	het	grondgebied	van	de	stad	Mechelen).	

	
2. De	Mechelaar	van	het	Jaar	–	dit	is	een	publieksprijs	en	is	weggelegd	voor	de	Mechelaar	

(geboren	of	wonende	of	gewoond	hebben	op	het	grondgebied	van	de	stad	Mechelen)	
die	een	positieve	bijdrage	heeft	geleverd	aan	de	Mechelse	samenleving.	

	
3. Lifetime	 Achievement	 Award	 –	 een	 bijzondere	 erkenning	 voor	 de	 Mechelse	

ondernemer	 die	 een	 belangrijk	 deel	 van	 zijn	 leven	 gewijd	 heeft	 aan	 het	Mechelse	
ondernemingsklimaat	 (handelaar,	 vrij	 beroep,	middenstand,	 bedrijven,	 enz.	 die	 ten	
minste	15	jaar	actief	is	geweest	met	een	geldig	ondernemingsnummer	en	bedrijvig	op	
het	grondgebied	van	de	stad	Mechelen.	Het	ondernemingsnummer	hoeft	nu	niet	meer	
actief	te	zijn).	

	
4. Starter	 van	 het	 Jaar	 –	 de	 prijs	 voor	 de	 startende	 ondernemer	 die	 in	 de	 twee	

voorbijgaande	jaren	zich	op	een	duurzame	wijze	in	de	stad	Mechelen	gevestigd	heeft	
en	een	geldig	ondernemingsnummer	heeft	op	de	dag	van	de	uitreiking.	



Artikel	3	–	Nominaties	

Tussen	1	oktober	2017	en	19	november	2017	kan	iedereen	(ondernemer	of	niet,	lid	of	geen	
lid,	 gevestigd	 in	de	 stad	Mechelen	of	niet)	 nominaties	 in	de	 vier	 categorieën	 van	artikel	 2	
bezorgen	aan	het	bestuur	van	Unizo	Mechelen	via	de	volgende	website.	Het	is	toegelaten	om	
ook	zichzelf	te	nomineren	in	één	of	meerdere	categorieën	of	om	meerdere	nominaties	per	
categorie	door	te	geven.	Deze	nominaties	zijn	anoniem.	Enkel	Nederlandstalige	nominaties	
worden	aanvaard.	
	
	
Artikel	4	–	shortlist	genomineerden	

Op	 maandag	 20	 november	 komen	 de	 besturen	 van	 Unizo	 Mechelen	 en	 Mechelen	
Meemaken	 VZW	 samen	 en	 kiezen	 autonoom	 zonder	 enige	 inspraak	 en	 zonder	
verhaalmogelijkheden	per	categorie	maximaal	4	genomineerden	waarbij	de	besturen	zo	veel	
mogelijk	 rekening	 houden	met	 de	 argumenten	 die	 bij	 de	 nominaties	 gevoegd	werden.	 Bij	
gelijke	 stemming	 of	 bij	 verdeeldheid	 beslissen	 de	 voorzitters	 van	 Unizo	 Mechelen	 en	
Mechelen	Meemaken	VZW.	

Nominaties	 die	 niet	 voldoen	 aan	 de	 vereisten	 van	 artikel	 2	 en	 3	 worden	 per	 definitie	
uitgesloten.	

Op	maandag	27	november	wordt	de	 shortlist	bekendgemaakt.	De	genomineerden	worden	
persoonlijk	verwittigd	en	uitgenodigd	voor	de	prijsuitreiking	op	woensdag	13	december	2017.	
Hen	wordt	aangemoedigd	om	zoveel	mogelijk	publiciteit	te	maken.	
	
	
Artikel	5	–	verkiezing	per	categorie	

Voor	de	categorieën	Mechelse	Troef,	 Starter	 van	het	 Jaar	en	Lifetime	Achievement	Award	
kunnen	 de	 leden	 van	 Unizo	 Mechelen	 (geldig	 lidnummer	 Unizo,	 lidgeld	 2017	 betaald	 en	
gevestigd	op	het	grondgebied	van	de	stad	Mechelen)	alsook	het	bestuur	van	Unizo	Mechelen	
(actief	bestuurslid	op	11	november	2017)	en	de	 leden	van	Mechelen	Meemaken	VZW	 (de	
Mechelse	 handelaars	 die	 de	 promobijdrage	 betaald	 hebben)	 de	 winnaars	 per	 categorie.	
Volgende	regels	zijn	van	toepassing:	

1. Enkel	stemmen	uitgebracht	via	de	online	platform	zijn	geldig;	
2. Per	 lidnummer	 van	Unizo	 dat	 aan	 bovenstaande	 voorwaarden	 voldoet,	 kan	 er	 één	

stem	per	categorie	worden	uitgebracht;	
3. Per	lid	van	Mechelen	Meemaken	dat	aan	bovenstaande	voorwaarden	voldoet,	kan	er	

één	stem	per	categorie	worden	uitgebracht;	
4. In	geen	enkel	geval	kan	er	een	cumulatie	zijn	van	2	en	3,	dus	handelaars	die	én	lid	zijn	

van	Mechelen	Meemaken	VZW	én	Unizo	Mechelen	hebben	toch	slechts	één	stem;	
5. De	stemming	wordt	afgesloten	op	zondag	10	december;	
6. Bij	 onduidelijkheden	of	 discussie	 beslist	 de	 voorzitter	 van	Unizo	Mechelen	 voor	 de	

stemmen	van	Unizo	 leden	en	de	voorzitter	van	Mechelen	Meemaken	VZW	voor	de	
leden	van	deze	laatste.	



Voor	de	categorie	Mechelaar	van	het	Jaar	kunnen	de	aanwezigen	en	ingeschreven	deelnemers	
aan	de	Mechelse	Troef	op	woensdag	13	december	de	winnaar	kiezen.	Per	persoon	kan	er	één	
stem	worden	uitgebracht	op	het	daartoe	voorziene	elektronische	platform.	Ook	hier	geldt	dat	
bij	 onduidelijkheden	 of	 discussie	 de	 voorzitter	 van	 Unizo	 Mechelen	 en	 de	 voorzitter	 van	
Mechelen	Meemaken	VZW	de	eindbeslissing	nemen.	
	
	
Artikel	6	–	de	prijsuitreiking	

Op	 woensdag	 13	 december	 worden	 de	 prijzen	 per	 categorie	 uitgereikt	 door	 prominente	
personen.	De	prijzen	kunnen	in	geen	geval	geldprijzen	zijn	maar	vormen	een	eerbetoon	aan	
de	winnaar.	De	prijzen	worden	voorzien	door	de	organisatie.	
	
	
Artikel	7	

Beslissingen	die	 in	dit	 reglement	niet	 zijn	 voorzien	en	alle	andere	beslissingen	omtrent	dit	
reglement	en	de	Mechelse	Troeven	worden	genomen	door	de	besturen	van	Unizo	Mechelen	
en	Mechelen	Meemaken	 VZW	 samen.	 Bij	 verdeeldheid	 beslissen	 de	 voorzitters	 van	Unizo	
Mechelen	en	Mechelen	Meemaken	VZW.	

Tegen	deze	beslissingen	is	geen	verhaal	mogelijk.	


