
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Verslag commissie promotie op 04/02/14 
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Seynaeve Lieven Deskundige X X 
Van Steenbrugge Koen Schepen van Sport V X 
Vandermeersch Lien Gemeenschapsonderwijs V V 
Callewaert JC Skibo X (1)  
Vanwambeke Lieve Vrij Onderwijs X V 
Coulembier Sammy KB Lofthome X X 
Vandamme Heidi Kerdavo Avelgem X X 
Eggermont Jules Vinkenverenigingen X X 
Vanhamme Luc Visverenigingen X X 
Guy Vercoutere TC Avelgem X V 
Gilles Dupont Karate-do X X 
Stefaan Depaepe No Limit Team X X 
Laevens Bram Sportdienst X X 
 
(1) overgang bestuur naar commissies  

 
X = aanwezig / 0 = afwezig / V = verontschuldigd / Vv = vervoegen op later moment / N = nieuw 
OS = ontslag 
 
 
1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 08/01/2014 
 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Huldiging: 
 
a. Evaluatie huldiging 31/01/2014 

 
• Moderatie Lieven Voet  goed 
• De schuldvordering van Lieven Voet zal uitbetaald worden via de werkingskosten van 

de sportraad. Normaal moet dit via de gemeente gebeuren, maar Lieven kan geen 
factuur opmaken om dit te vereffenen. 

• Stoorzender  het afgaan van GSM’s 
• Daar de datum van de huldiging reeds een jaar op voorhand bekend gemaakt wordt, 

wil het sportraadbestuur alle clubs vragen om op deze datum geen activiteiten te 
organiseren uit respect voor alle genomineerde sporters. Dit om iedereen de kans te 
geven om aanwezig te zijn op de huldiging. Datum volgend jaar: 30 januari 2015! 

• Dynamische act, Bart Boullart  goed (volgend jaar een sportieve act: eventueel rope 
skipping Oudenaarde) 

• Wijn was niet lekker en had nog warm (zat in dozen in de koelkast). Voorstel sportraad 
is om volgend jaar deze te vervangen door cava. 

 
b. Herziening reglement: vaststellen krachtlijnen 

 
Ter zitting worden een aantal krachtlijnen aangebracht. Een werkgroep zal op basis van 
deze krachtlijnen een ontwerpreglement opstellen en terugkoppelen naar de commissie. 
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Volgende krachtlijnen worden ter zitting en ter verdere discussie aangebracht: 
 

Procedure 
 
Kandidaturen worden ingediend bij het sportraadbestuur of worden voorgedragen door de 
sportdienst aan het sportraadbestuur. De kandidaturen hebben betrekking op een 
afgelopen kalenderjaar. 
 
Een kandidatuur wordt weerhouden om te worden ‘gehuldigd als sportieve prestatie’ als zij 
voldoet aan een aantal in het reglement gestelde voorwaarden. 
 
Een weerhouden kandidatuur wordt ondergebracht in één van onderstaande categorieën: 

•  Categorie 1: Sportman van het jaar 
•  Categorie 2: Sportvrouw van het jaar 
•  Categorie 3: Beloftevolle jongere van het jaar 
•  Categorie 4: Sportploeg van het jaar 
•  Categorie 5: Vrijwilliger 
•  Categorie 6: vis- en vinkenverenigingen: 

o Categorie 6A: clubkampioenen 
o Categorie 6B: kampioen van groot-Avelgem 

 
Uit de kandidaturen ondergebracht in categorie 1, categorie 2, categorie 3 en categorie 4 
kiest het sportraadbestuur telkens 3 kandidaten die in aanmerking komen voor de titel 
laureaat in hun categorie. De aanduiding van de laureaat binnen elke categorie verloopt via 
stemming waarbij volgende personen of instanties hun stem mogen uitbrengen: 

• De erkende sportverenigingen. Deze stem geldt dubbel. 
• De experten zijnde de diensthoofden sport van de burensportdienstgemeenten + de 

provinciale BLOSO-afgevaardigde + de afgevaardigde van de provinciale 
sportdienst 

• De persverantwoordelijken voorkomend op de gemeentelijke lijst ‘lokale pers’. 
 

Indien er minder dan 3 kandidaat-laureaten zijn in categorie 1, 2 of 3, dan kan het 
sportraadbestuur beslissen om categorieën samen te voegen: b.v. categorie 3 onder 
brengen onder categorie 1 en categorie 2; b.v. categorie 1 t.e.m. 3 samenvoegen in één 
categorie ‘sportfiguur van het jaar’. 
 
Indien er maar 1 kandidaat laureaat is in categorie 4, dan kan het sportraadbestuur 
afhankelijk van de geleverde prestatie beslissen om binnen deze categorie geen laureaat 
aan te duiden.  
 
Indien een prestatie niet onder een bepaalde categorie onder te brengen is, kan het 
sportraadbestuur toch beslissen om deze prestatie te huldigen als ‘eervolle vermelding’. 

 
Voorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen om als ‘sportieve prestatie’ gehuldigd te worden moet 
voldaan worden aan onderstaande voorwaarden: 
 
Voor categorie 1 t.e.m. 4 
 
een persoon een ploeg 
moet gedomicilieerd zijn in Avelgem of lid 
zijn van een erkende Avelgemse 
sportvereniging. 

moet deel uitmaken van een erkende 
Avelgemse sportvereniging 

de beoefende sport moet voorkomen op 
Vlaamse erkende sporttakkenlijst van 
BLOSO met inbegrip van de vinkensport of 
indien de prestatie geleverd is binnen 
clubverband moet dit binnen een competitie 
zijn georganiseerd door een erkende 
Vlaamse of unitaire sportfederatie. 

de vereniging waartoe die ploeg behoort 
moet aangesloten zijn bij een erkende 
Vlaamse of unitaire sportfederatie 

 
Voor categorie 5 en 6 
 
een vrijwilliger vis- en vinkenverenigingen 
moet gedomicilieerd zijn in Avelgem of lid clubkampioen: 



zijn van een erkende Avelgemse 
sportvereniging. 

moet gedomicilieerd zijn in Avelgem of lid 
zijn van een erkende Avelgemse 
sportvereniging 
 
kampioen groot-Avelgem 
moet gedomicilieerd zijn in Avelgem 

minimale prestatie: 
• Voor bestuursleden: 15 jaar 
• Voor werkende leden: voldoende 

motivering aangebracht door de erkende 
vereniging die de kandidatuur indient 

 

kan maximaal 1x gehuldigd worden als 
vrijwilliger door het gemeentebestuur 
Avelgem (de huldiging is persoonsgebonden 
en niet verenigingsgebonden d.w.z als 
persoon X gehuldigd wordt als vrijwilliger 
binnen voorgedragen door de voetbalclub en 
een aantal jaar voorgedragen wordt door de 
basketbalclub als vrijwilliger, dan kan deze 
kandidatuur niet worden weerhouden 
aangezien persoon X reeds eerder werd 
gehuldigd. 

 

 
Om in aanmerking te komen om als laureaat te worden gekozen moet worden voldaan 
aan onderstaande voorwaarden 

 
een persoon een ploeg 
moet gedomicilieerd zijn in Avelgem  moet deel uitmaken van een erkende 

Avelgemse sportvereniging 
de beoefende sport moet voorkomen op 
Vlaamse erkende sporttakkenlijst van 
BLOSO of indien de prestatie geleverd is 
binnen clubverband moet dit binnen een 
competitie zijn georganiseerd door een 
erkende Vlaamse of unitaire sportfederatie. 

de vereniging waartoe die ploeg behoort 
moet aangesloten zijn bij een erkende 
Vlaamse of unitaire sportfederatie 

minimale prestatie: 
• provinciale titel 
• podium op Vlaams kampioenschap of BK 

op voorwaarde dat plaats 1 tot en met 3 
op het podium ingevuld is. 

• Deelname aan en eindigen op EK of WK 
• uitzonderlijke prestatie: prestatie met 

een waarderingsscore hoger dan of 
gelijk aan 7 op 10. De waarderingsscore 
wordt toegekend door het 
sportraadbestuur op basis van 
geschonken persaandacht aan de 
prestatie, uniekheid van de prestatie en 
de investering van de sporter 
(financieel, trainingsarbeid) om tot die 
prestatie te komen 

minimale prestatie: 
• reeks – of afdelingskampioen in een 

competitie georganiseerd door een 
erkende of unitaire sportfederatie. 

• Promoveren in een competitie 
georganiseerd door een erkende of 
unitaire sportfederatie 

• Bekerwinnaar in een competitie 
georganiseerd door een erkende of 
unitaire sportfederatie 

• Provinciaal kampioen 
• podium op Vlaams kampioenschap of BK 

op voorwaarde dat plaats 1 tot en met 3 
op het podium ingevuld is. 

• Deelname aan en eindigen op EK of WK 
 

de prestatie moet voldoende gestaafd 
worden met het nodige bewijsmateriaal 
(krantenknipsels, verwijzingen naar 
websites, …) 

de prestatie moet voldoende gestaafd 
worden met het nodige bewijsmateriaal 
(krantenknipsels, verwijzingen naar 
websites, …) 

maximaal 3 keer de titel van laureaat in 
Avelgem hebben behaald 

maximaal 3 keer de titel van laureaat in 
Avelgem hebben behaald 

 
 

 
 

Verslag: Bram Laevens, sportpromotor. 


