
 
 

Reglement huldiging sportverdienstelijken 
 
 

Positief advies van het bestuur van de sportraad in zitting van 26/03/14 
 

Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van ………… 
 
 

 
 
 
Art.1 – kandidaatstelling 
 
Kandidaturen worden:  

 Ofwel ingediend bij de gemeentelijke sportdienst uiterlijk op 31 december. 

 Ofwel voorgedragen door de gemeentelijke sportdienst uiterlijk op 31 december. 
 
De sportprestatie waarvoor de kandidatuur wordt ingediend moet  betrekking hebben op het 
afgelopen kalenderjaar. 
 
Een kandidatuur wordt gesteld via een formulier te bekomen bij de gemeentelijke sportdienst  en 
moet vergezeld zijn van voldoende bewijsmateriaal (krantenartikels, verwijzingen naar websites, …). 
 
 
Art. 2 – weerhouden van de kandidatuur 
 
De gemeentelijke sportdienst gaat na of de kandidatuur voldoet aan de voorwaarden. Indien dit het 
geval is, wordt de kandidatuur weerhouden en wordt de prestatie gehuldigd als ‘sportieve prestatie 
van het afgelopen jaar’. 
 
De weerhouden kandidatuur worden ondergebracht in één van onderstaande zes 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 6 A: eerste Avelgemnaar in het clubkampioenschap. 
o Categorie 6 B: kampioen van groot-Avelgem 

 
Indien een prestatie niet onder een bepaalde categorie onder te brengen is, kan het 
gemeentebestuur op advies van de sportraad toch beslissen om deze prestatie te huldigen als 
‘eervolle vermelding’. 
 
Om in aanmerking te komen om als ‘sportieve prestatie van het afgelopen jaar’ 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 de 
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 

 
Voor categorie 5 en 6 
 

een vrijwilliger vis- en vinkenverenigingen 

moet gedomicilieerd zijn in Avelgem of lid 
zijn van een erkende Avelgemse 
sportvereniging. 

eerste Avelgemnaar in het 
clubkampioenschap: 
 

 Een clubkampioenschap komt enkel in 
aanmerking als dit kampioenschap 
bestaat uit minstens 5 wedstrijden 
binnen het betreffende kalenderjaar. 
Indien dit niet het geval is, kan de 
betreffende club geen clubkampioen 
voordragen. 

 De clubkampioen moet gedomicilieerd 
zijn in Avelgem. Indien de clubkampioen 
niet gedomicilieerd is in Avelgem, dan 
wordt afgedaald in het klassement van 
de betreffende club tot de eerste 
‘Avelgemnaar’. 

 
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. 1 

 

 
 
Art. 3 – selectie van de kandidaat-laureaten in categorie 1 tot en met 4 

                                                 
1 als persoon X gehuldigd wordt als vrijwilliger  voorgedragen door de voetbalclub en een aantal 

jaar later voorgedragen wordt door de basketbalclub als vrijwilliger, dan kan deze kandidatuur niet 
worden weerhouden aangezien persoon X reeds eerder werd gehuldigd. 



 
Uit de weerhouden sportieve prestaties ondergebracht in categorie 1, categorie 2, categorie 3 en 
categorie 4 kiest het sportraadbestuur telkens maximum 3 kandidaten die in aanmerking komen voor 
de titel laureaat in hun categorie. Indien geen kandidaten worden weerhouden, vervalt de categorie 
voor het betreffende jaar. 
 
Om in aanmerking te komen om als laureaat te worden gekozen moet worden voldaan aan 
onderstaande prestatie-voorwaarden: 
 

een persoon een ploeg 

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 Vlaamse of unitaire 
sportfederatie. 

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

 Bekerwinnaar in een competitie 
georganiseerd door een erkende 
Vlaamse 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 
 

 
Een persoon of ploeg (waarbij de samenstelling quasi gelijk blijft) kan maximaal 3 keer als 
uiteindelijke laureaat worden verkozen per categorie. 
 
Art. 4 – Verkiezing van de laureaten binnen categorie 1 tot en met 4 
 
De aanduiding van de laureaat binnen elke categorie verloopt via puntentoekenning waarbij 
volgende personen of instanties hun punten mogen uitbrengen: 

 De erkende sportverenigingen (50% van puntentotaal).  

 De experten zijnde de schepen van sport, de diensthoofden sport van de 
burensportdienstgemeenten + de provinciale BLOSO-afgevaardigde + de afgevaardigde van 
de provinciale sportdienst (25% van puntentotaal). 

 De persverantwoordelijken voorkomend op de gemeentelijke lijst ‘lokale pers’ (25% van 
puntentotaal). 

 
Wie binnen een categorie de meeste punten behaald is laureaat binnen deze categorie. 
 
 
 
 
 


