Gemeentelijke Sportraad Willebroek

REGLEMENT TROFEE VOOR
SPORTPRESTATIE VAN HET JAAR JEUGDTROFEE - CLUBTROFEE TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE

Artikel 1
Gelet op het zeer grote belang van de sport in de huidige samenleving en met het doel de
sportbeoefening te Willebroek aan te moedigen, beslist het College van Burgemeester en
Schepenen van Willebroek, ieder jaar een Trofee voor de Sportprestatie van het jaar uit te
reiken.
Naast de Trofee voor de Sportprestatie van het jaar wordt er ook een Jeugdtrofee
ingesteld, voorbehouden aan jongeren die in het jaar van de prestatie maximum 18 jaar
worden, een Clubtrofee voorbehouden aan Willebroekse sportclubs en een Trofee voor
sportverdienste, voorbehouden voor mensen met een lange loopbaan als sporter of
vrijwilliger binnen de sportsector.
Artikel 2
Al deze onderscheidingen zullen worden toegekend op advies van de gemeentelijke sportraad
aan een persoon of groep van personen om één van de volgende redenen:
bijv.:





een uitzonderlijke sportprestatie tot stand te hebben gebracht in het afgelopen jaar
zich uitzonderlijk verdienstelijk te hebben gemaakt in één of meerder sporttakken
als bekroning van een verdienstelijke sportloopbaan
door activiteiten en/of prestaties te hebben bijgedragen tot het stimuleren en bevorderen
van de sport in het algemeen

Artikel 3
Om in aanmerking te komen voor de Trofee voor de Sportprestatie van het jaar moet:
a) een individuele kandidaat:
 van Belgische nationaliteit zijn
 woonachtig zijn te Willebroek of aangesloten zijn bij een Willebroekse vereniging
 getuigen van goed zedelijk gedrag
b) een groep personen:
 met haar zetel te Willebroek gevestigd zijn
 getuigen van goed zedelijk gedrag

Om in aanmerking te komen voor de Jeugdtrofee moet:
a) een individuele kandidaat:
 van Belgische nationaliteit zijn
 woonachtig zijn te Willebroek of aangesloten zijn bij een Willebroekse vereniging
 in het jaar van de prestatie maximum 18 jaar wordt
 getuigen van goed zedelijk gedrag
b) een groep personen:
 met haar zetel te Willebroek gevestigd zijn
 in het jaar van de prestatie maximum 18 jaar geworden zijn
 getuigen van goed zedelijk gedrag
Komen in aanmerking voor de Clubtrofee: een Willebroekse vereniging aangesloten bij de
gemeentelijke sportraad.
Artikel 4
Kandidaturen dienen voorgedragen door een aangesloten vereniging bij de gemeentelijke
sportraad of door het dagelijks bestuur van de sportraad.
Een sportvereniging mag maximum 1 kandidatuur voordragen voor de Trofee voor de
Sportprestatie van het jaar, 1 kandidatuur voor de Jeugdtrofee, 1 kandidatuur voor de
Clubtrofee en 1 kandidatuur voor de Trofee voor sportverdienste.
Een kandidatuur kan slechts voor één van de trofeeën in aanmerking worden genomen.
Een groep personen wordt als één kandidatuur beschouwd.
Een oproep tot het stellen van kandidaturen zal door middel van mailing en omzendbrieven aan
de Willebroekse sportverenigingen bekendgemaakt worden.
Artikel 5
Kandidaturen moeten schriftelijk – vóór een jaarlijks door de raad van bestuur vooropgestelde
datum – aan de sportdienst overgemaakt worden.
Zij moeten vergezeld zijn van een nota waarin de loopbaan en de bijzondere prestaties van de
kandidaat (of kandidaten) dient vermeld.

Artikel 6
De raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad houdt een voorselectie om zich uit te
spreken over de ontvankelijkheid van de voorgedragen kandidaturen en weerhoudt maximum 5
kandidaturen voor de Trofee voor de Sportprestatie van het jaar, 5 kandidaturen voor de
Jeugdtrofee, 3 kandidaturen voor de Clubtrofee en 3 kandidaten voor de Trofee voor
sportverdienste.
De laureaten zullen gekozen worden door de leden van de gemeentelijke sportraad (of hun
plaatsvervangers).
De verkiezing van de laureaten gebeurt elk jaar tijdens de jaarvergadering.

Artikel 7
De stemming is geheim en het hoogste aantal stemmen volstaat om de onderscheidingen toe
te kennen, onder voorbehoud dat dit aantal stemmen minstens de helft van de uitgebrachte
stemmen omvat.
In geval geen enkele van de kandidaten bij de eerste stembeurt het vereiste minimum behaalt
(de helft der stemmen), wordt een stembeurt gehouden tussen de twee kandidaten die het
meeste aantal stemmen behaalden. Bij gelijkheid van stemmen wordt er een nieuwe stembeurt
gehouden onder de ex-aequo's.
De Clubtrofee wordt in één stembeurt bij gewone meerderheid van stemmen toegekend.
Elk stemgerechtigd lid van de gemeentelijke sportraad beschikt over één stem.
Het telbureau wordt samengesteld uit de leden van de sportraad, die onderling een
verslaggever aanduiden.
De sportraad verzendt het resultaat van de geheime stemming naar het college van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8
De onderscheidingen zullen ieder jaar tijdens een officiële plechtigheid worden uitgereikt.
Artikel 9
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist welke prijzen in natura aan de laureaten
zullen toegekend worden.
Artikel 10
De onderscheidingen worden niet toegekend indien:
 geen kandidaturen worden voorgedragen
 de voorgedragen kandidaturen niet beantwoorden aan het gestelde doel
De Jeugdtrofee wordt niet toegekend indien een jongere, die in het jaar van de prestatie
maximum 18 jaar wordt de Trofee voor de Sportprestatie van het jaar heeft verworven.
De Clubtrofee wordt niet toegekend indien een sportclub de Trofee voor de Sportprestatie van
het jaar heeft verworven.
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