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Reglement betreffende de toekenning van de sporttrofeeën

HOOFDSTUK I - INLEIDENDE BEPALINGEN.
Art 1.
------Overeenkomstig artikel 2.h van de Statuten van de Stedelijke Sportraad van KnokkeHeist wordt - indien daartoe aanleiding bestaat – jaarlijks overgegaan tot de
toekenning van de titels "Sportvrouw van het jaar", "Sportman van het jaar", “Sporter
met een beperking van het jaar”, “Sportclub van het jaar”, “Beloftevolle jongere van
het jaar”, “Jeugdploeg van het jaar” en “Laureaat van sportverdienste” en tot de
uitreiking van “Medailles van sportverdienste”.
Elk jaar begin november worden de sportverenigingen aangesloten bij de Stedelijke
Sportraad van Knokke-Heist via een rondschrijven en de sportbeoefenaars en de
inwoners door middel van andere communicatiekanalen aan het bestaan van deze
onderscheidingen herinnerd en zullen de kandidaatstellingen worden opgevraagd.
Art. 2.
-------Het al dan niet toekennen van de titels "Sportvrouw van het jaar", “Sportman van het
jaar", “Sporter met een beperking van het jaar”, “Sportclub van het jaar”, “Beloftevolle
jongere van het jaar “, “Jeugdploeg van het jaar”, “Laureaat van Sportverdienste” en
“Medailles van Sportverdienste” is onderling onafhankelijk.
Art. 3.
-------De bekroonde personen, club of ploeg ontvangen een trofee.
De namen van de “Sportvrouw van het jaar”, “Sportman van het jaar”, “Sporter met
een beperking van het jaar”, “Sportclub van het jaar”, “Beloftevolle jongere van het
jaar” en “Jeugdploeg van het jaar “ worden vermeld op het uithangbord in de inkom
van sporthal “De Stormmeeuw”.

HOOFDSTUK II - KANDIDAATSTELLING.
Art. 4.
-------Kunnen voorgedragen worden voor:
1° de titel "Sportvrouw van het jaar":
De vrouwelijke sportbeoefenaars die lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad
van Knokke-Heist aangesloten vereniging of minstens drie jaar te Knokke-Heist zijn
gedomicilieerd.
2° de titel "Sportman van het jaar":
De mannelijke sportbeoefenaars die lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad
van Knokke-Heist aangesloten vereniging of minstens drie jaar te Knokke-Heist zijn
gedomicilieerd .

3° de titel “Sporter met een beperking van het jaar”:
De mannelijke en vrouwelijke sportbeoefenaars met een beperking die
lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten
vereniging of minstens drie jaar te Knokke-Heist zijn gedomicilieerd.
4° de titel “Sportclub van het jaar”:
De bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten verenigingen.
5° de titel “Beloftevolle jongere van het jaar”.
De sportbeoefenaars tot een ouderdom van 18 jaar die aantreden in
een jeugdcategorie en lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad van
Knokke-Heist aangesloten vereniging of minstens drie jaar te Knokke-Heist
zijn gedomicilieerd.
6° de titel “Jeugdploeg van het jaar”
Een ploeg van een bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist
aangesloten vereniging die actief is in een jeugdcompetitie.
7° de titel “Laureaat van sportverdienste”:
De personen, minstens drie jaar te Knokke-Heist gedomicilieerd, die zich
gedurende tenminste 20 jaar, los van een bestuursfunctie in een sportvereniging
op uitzonderlijke wijze hebben ingezet ter bevordering van de sport te KnokkeHeist. De personen die de titel “Laureaat van Sportverdienste” al hebben
bekomen, kunnen niet opnieuw worden voorgedragen.
8° de “Gouden medaille van sportverdienste”:
De personen die 35 jaar ononderbroken lid zijn van één zelfde sportvereniging,
aangesloten bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist, met dien verstande
dat:
- de kandidaat minstens 20 jaar een bestuursfunctie in de schoot van deze
sportvereniging heeft waargenomen;
- de jaren gewoon lidmaatschap bij deze sportvereniging slechts voor de helft in
aanmerking komen;

- de Gouden medaille van sportverdienste kan aan deze persoon slechts
eenmaal worden toegekend.
9° de “Zilveren medaille van sportverdienste”:
De personen die 25 jaar ononderbroken lid zijn van één zelfde sportvereniging,
aangesloten bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist, met dien verstande
dat:
- de kandidaat minstens 15 jaar een bestuursfunctie in de schoot van deze
sportvereniging heeft waargenomen;
- de jaren gewoon lidmaatschap bij deze sportvereniging slechts voor de helft in
aanmerking komen;
- de Zilveren medaille van sportverdienste kan aan deze persoon slechts
eenmaal worden toegekend.
Art. 5.
-------De kandidaturen moeten worden ingediend:
1° voor de titels "Sportvrouw van het jaar", "Sportman van het jaar", “Sporter met
een beperking van het jaar” en “Beloftevolle jongere van het jaar”: door het
bestuur van de vereniging waarbij de kandidaat is aangesloten of door de
kandidaat zelf.
2° voor de titel "Sportclub van het jaar" en “Jeugdploeg van het jaar”: door het
bestuur en/of het jeugdbestuur van een sportvereniging.
3° voor de titel “Laureaat van Sportverdienste”: door het bestuur van een
sportvereniging of door de kandidaat zelf.
4° voor de “Medailles van Sportverdienste”: door het bestuur van een
sportvereniging.
Desgevallend kan de werkgroep ”Sporttrofeeën” ( zie artikel 7§1) zelf kandidaten
voordragen.
Art. 6.
-------Om als geldig te worden weerhouden moet de kandidaatstelling, vergezeld van een
verklarende nota waarin de prestaties omstandig en nauwkeurig worden beschreven,
tegen uiterlijk de eerste werkdag van het jaar volgend op het jaar waarvoor de
kandidaatstelling wordt ingediend op een van de hiernavolgende wijzen toekomen:
-

bij aangetekende zending op de maatschappelijke zetel van de Stedelijke
Sportraad van Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist;
tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van de Stedelijke Sportdienst,
Edward Verheyestraat 14, 8300 Knokke-Heist;
tegen ontvangst van een bevestiging via e-mail aan sportraad@knokkeheist.be.

HOOFDSTUK III - TAAK.
Art 7.
------§1. In de schoot van de Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad wordt een
werkgroep “Sporttrofeeën” opgericht.
§2.1 In verband met de titels “Sportvrouw van het jaar”, “Sportman van het jaar”,
“Sporter met een beperking van het jaar”, “Sportclub van het jaar”, “Beloftevolle
jongere van het jaar” en “Jeugdploeg van het jaar” heeft de werkgroep
“Sporttrofeeën” tot taak:
a. per categorie een lijst op te stellen van de kandidaturen die voldoen aan de
bepalingen van de artikelen 4, 5 en 6.

b. desgevallend deze lijst aanvullen met verenigingen en/of personen die in het
afgelopen jaar een buitengewone prestatie hebben geleverd en die voldoen,
naargelang het geval, aan de voorwaarden bepaald in artikel 4.1°, 4.2°, 4.3°,
4.4°, 4.5° of 4.6°.
c. zo nodig een afgevaardigde van de voorgedragen persoon of vereniging, al
dan niet vergezeld van de kandidaat, oproepen om de prestatie die
aanleiding kan geven tot een bekroning, nader toe te lichten.
d. de kandidaturen beoordelen.
e. voorstellen één of meer onderscheidingen niet toe te kennen.
f. een lijst van drie genomineerden opmaken.
§2.2 In verband met de titel “Laureaat van Sportverdienste” heeft de werkgroep
“Sporttrofeeën” tot taak:
a. de ingediende kandidaturen te evalueren op basis van de bepalingen en
voorwaarden vermeld in artikel 4.7°.
b. in voorkomend geval voorstellen één of meerdere kandidaturen te
weerhouden of af te wijzen.
c. eventueel kandidaten toe te voegen.
§2.3 In verband met de titel “Medailles van Sportverdienste” heeft de werkgroep
“Sporttrofeeën” tot taak:
a .de ingediende kandidaturen te evalueren op basis van de bepalingen en
voorwaarden vermeld in artikelen 4.8° en 4.9°.
b. in voorkomend geval voorstellen één of meerdere kandidaturen te
weerhouden of af te wijzen.

HOOFDSTUK IV – BEOORDELING KANDIDATUREN

Art. 8.
------§1 De werkgroep “Sporttrofeeën” maakt in samenwerking met de “Sportdienst”
een bundel van alle kandidaturen en stelt deze ter inzage van de leden
van de Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad.
§2 De werkgroep “Sporttrofeeën” formuleert per categorie haar voorstel van
de te weerhouden kandidaten en licht dit toe.
§3 De Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad stemt per categorie bij
gewone meerderheid over het voorstel van de werkgroep “Sporttrofeeën”.
§4 Per categorie worden alle kandidaten weerhouden wanneer het voorstel
van de werkgroep “Sporttrofeeën” wordt verworpen.

HOOFDSTUK V - TOEKENNING

Art. 9.
-------§1 Voor de toekenning van de titels “Sportvrouw van het jaar “, “Sportman van
het jaar”, “Sporter met een beperking van het jaar”, “Sportclub van het jaar”,
“Beloftevolle jongere van het jaar” en “Jeugdploeg van het jaar” wordt rekening
gehouden met de sportprestaties van de voorgedragen kandidaten tijdens het
afgelopen jaar.
§2 De eindbeslissing nopens de toekenning van de titels behoort tot de uitsluitende
bevoegdheid van de jury waarvan sprake in artikel 10.

Art. 10.
---------§1 De jury waarvan sprake in artikel 9§2 is samengesteld uit de leden
van de Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist.
§2 Om zijn stem geldig uit te brengen moet het lid hetzij daadwerkelijk bij de
beslissing aanwezig zijn, hetzij schriftelijk volmacht geven aan een ander
jurylid, met dien verstande dat niemand houder mag zijn van meer dan één
volmacht.
§3 Een jurylid heeft geen stemrecht wanneer moet gestemd worden over een lid van
de vereniging of over de vereniging zelf die hem/haar in de Raad van Bestuur
van de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist heeft voorgedragen.

§4 Voor elke categorie wordt een afzonderlijke stemming gehouden.
§5 De toekenning van de sporttrofeeën gebeurt in twee stemronden.

Art. 11.
---------§1 Tijdens de eerste stemronde, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, stemt
de jury per categorie bij gewone meerderheid over de genomineerden
voorgesteld door de werkgroep “Sporttrofeeën”. Toelichting gebeurt aan de hand
van een powerpoint-voorstelling.
§2 Wanneer het voorstel van de werkgroep “Sporttrofeeën” voor een categorie wordt
verworpen, worden alle kandidaten voor die categorie weerhouden.
§3 Tijdens de tweede stemronde stemt de jury per categorie over de toekenning van
de onderscheiden titels.
§4 In volgorde van voorkeur worden drie punten, twee punten en één punt
toegekend.
§5 Per categorie wordt de onderscheiding toegekend aan de kandidaat met de
meeste punten.
§6 Indien er geen winnaar is wordt overgegaan tot ballotage onder de kandidaten
met de meeste punten.
§7 Bij gelijkheid van stemmen na ballotage wordt overgegaan tot een nieuwe
stemming onder een oneven aantal stemgerechtigden. Om tot een oneven aantal
stemgerechtigden te komen neemt de voorzitter niet deel aan de stemming.
§8 Een gerechtsdeurwaarder superviseert de wijze waarop de jury tot een
eindbeslissing komt. Hij neemt de stembrieven in ontvangst, gaat over tot een
telling en meldt of er een winnaar is. Hij houdt de uitslag bij tot de officiële
huldiging.
Art 12.
--------Voor de toekenning van de titel “Laureaat van Sportverdienste” wordt geen
rekening gehouden met de al dan niet geleverde sportprestaties van de
kandidaten, maar uitsluitend met de door hen betoonde toewijding ter bevordering
van de sport te Knokke-Heist.

Art 13.
---------Voor de toekenning van de “Medailles van Sportverdienste” - op voordracht van de
werkgroep “Sporttrofeeën” - wordt geen rekening gehouden met de al dan niet
geleverde sportprestaties van de kandidaten, maar uitsluitend met de door hen
uitgeoefende functie binnen één zelfde sportvereniging.

HOOFDSTUK VI - SLOTBEPALING.
Art. 14.
---------De laureaten van de diverse onderscheidingen worden door de gerechtsdeurwaarder
bekend gemaakt tijdens de officiële huldiging.

