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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2016 betreffende de goedkeuring 
van het gemeentelijk reglement kampioenenhulde en sportgala. 
 

 
REGLEMENT KAMPIOENENHULDE EN SPORTGALA 

 
 
Artikel 1 
De gemeente Maarkedal wil de sportbeoefening in de gemeente stimuleren. Om dit doel te bereiken organiseert ze 
jaarlijks een kampioenenhulde en tweejaarlijks de uitreiking van een aantal sporttrofeeën.   
 
Artikel 2 
Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de sportraad  in de periode januari-maart jaarlijks 
alternerend een sportgala of een kampioenenhulde.   

 Kampioenenhulde: enkel huldiging kampioenen 

 Sportgala: uitreiking sporttrofeeën + huldiging kampioenen 
 
 
Hoofdstuk I.    Kampioenenhulde 
 
Artikel 3 – Wie komt in aanmerking? 
Maarkedalse sporters of sportclubs die in het voorbije kalenderjaar één van de volgende titels behaald hebben of een 
promotie hebben afgedwongen naar een hogere afdeling: 

 Clubkampioen 

 Gewestelijk kampioen 

 Provinciaal kampioen 

 Podiumplaats op nationaal kampioenschap. 

 Toptienplaats op Europees of Internationaal kampioenschap  

 Deelname aan de Olympische (Winter)Spelen of de Paralympische (Winter)Spelen 
 
Enkel volgende sportbeoefenaars en sportverenigingen komen in aanmerking voor de jaarlijkse kampioenenhulde: 

 Maarkedalse sportclub 

 Inwoner zijn van Maarkedal 
 
Artikel 4 
De titel moet behaald zijn  in de periode 1/1 – 31/12. 
 
 
Hoofdstuk II.  Uitreiking sporttrofeeën 
 
Artikel 5 
Volgende sporttrofeeën worden tweejaarlijks uitgereikt: 

 Sportfiguur  

 Sportbelofte  

 Trofee voor sportverdienste 
 
Artikel 6 – sportfiguur  
Vereisten: 

 Inwoner zijn van Maarkedal 

 Een opmerkelijke sportieve prestatie of een reeks sportieve prestaties geleverd  hebben op individueel vlak 
of in teamverband gedurende de voorbije 2 kalenderjaren.   
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Artikel 7 – sportbelofte  
Vereisten: 

 Inwoner zijn van Maarkedal 

 Een opmerkelijke sportieve prestatie of een reeks sportieve prestaties geleverd  hebben op individueel vlak 
of in teamverband gedurende de voorbije 2 kalenderjaren  

 In het laatste van de 2 betreffende kalenderjaren de leeftijd van 21 niet bereikt hebben.   
 
Artikel 8 – trofee voor sportverdienste  
Vereisten : 

 Inwoner zijn van Maarkedal. 

 Een jarenlange inzet getoond hebben voor een sport, een sportvereniging of sport in het algemeen 
 
 
Hoofdstuk III.  Opvragen en indiening kandidaturen 
 
Artikel 9 

 Elke Maarkedalse sportvereniging wordt aangeschreven met de vraag om kandidaturen   voor de 
kampioenenhulde en/of sporttrofee in te dienen 

 Via de Nieuwsbrief,  de website van de gemeente en de sociale media  worden de individuele 
sportbeoefenaars en ploegsporters actief in een sportvereniging buiten Maarkedal  opgeroepen worden om 
hun kandidatuur voor de kampioenenhulde en/of sporttrofee  in te dienen 

 Deze individuele sporters en ploegsporters  kunnen zelf hun kandidatuur indienen of  door een 
sportvereniging of derden voorgedragen worden 

 De kandidaten voor de trofee voor sportverdienste worden voorgedragen door de werkgroep ‘sportgala’   
 
Artikel 10 
De kandidaturen  worden schriftelijk of per mail ingediend  bij de dienst Vrije Tijd uiterlijk 10 december (sporttrofeeën) 
en 5 januari (kampioenenhulde).  
 
De kandidatuur bevat minstens volgende gegevens.  

 Naam en voornaam 

 Adres 

 Telefoon of gsm 

 Behaalde titel (kampioenenhulde) of palmares (sporttrofee) met vermelding van club en/of sportfederatie. 
 
Artikel 11 
De kandidaturen voor de kampioenenhulde worden door de dienst Vrije Tijd behandeld.  Alle kandidaten worden 
schriftelijk of per mail  op de hoogte gebracht van de beslissing. 
De kandidaturen voor een sporttrofee worden door een jury behandeld. 
 
 
Hoofdstuk IV.  Verkiezing sporttrofeeën 
 
Artikel 12 
Om de winnaars van de  sporttrofeeën te verkiezen, wordt een jury samengesteld bestaande uit maximum 9 personen.  
De jury kan bestaan  uit  de schepen van sport, de sportfunctionaris,  leden sportraad, sportdeskundigen en pers.  Er 
wordt een intern reglement opgesteld dat de werking van de jury vastlegt. 
 
Artikel 13 
Tijdens het sportgala worden de sportfiguur en de sportbelofte  bekendgemaakt en wordt de trofee voor 
sportverdienste uitgereikt.  De trofee voor sportverdienste kan maar eenmaal door eenzelfde persoon worden 
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gewonnen. 
 
Artikel 14 
Aanvragen en/of voorstellen voor ontvangsten in het administratief centrum, die betrekking hebben op een 
sportkampioenschap of sportieve prestaties worden doorgegeven aan de dienst Vrije Tijd.   Deze nodigt de 
betrokkenen uit naar  de eerstvolgende editie van de kampioenenhulde of sportgala.  Hierop worden geen 
uitzonderingen toegestaan. 
 
Artikel 15 
Dit reglement treedt in werking vanaf 26 januari 2016. 
 
 


