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GEMEENTELIJKE  SPORTRAAD ZWEVEGEM 

REGLEMENT VOOR TOEKENNING DER GEMEENTELIJKE SPORTONDERSCHEIDINGEN. 
*- SPORTVROUW, SPORTMAN, JEUGDLAUREAAT, SPORTTEAM VAN HET KALENDERJAAR, 

LAUREAAT VAN RECREATIESPORT. 
*NIEUW - G-SPORTER 

  - EERVOLLE SPORTVERMELDING. 
*- TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE. 

 ................................................................................................................................................................  
 

ARTIKEL 1 

Gelet op het belang van de Sport in de huidige samenleving, wil de Sportraad van Zwevegem, in 
samenwerking met het Gemeentebestuur en met de Pers, in principe ieder jaar, hoge 
sportonderscheidingen toekennen aan zeer verdienstelijke sportmensen of sportgroeperingen uit 
Zwevegem. 
 
 

ARTIKEL 2 

Men onderscheidt verschillende vormen van onderscheidingen :  
 
2. 1. SPORTVROUW, SPORTMAN, JEUGDLAUREAAT, SPORTTEAM, LAUREAAT  VAN 
RECREATIESPORT, EERVOLLE SPORTVERMELDING 
 2.1.1.Deze titels kan men krijgen omwille van buitengewone sportieve prestaties op min.     

provinciaal niveau,  geleverd in het laatste voorbije kalenderjaar. 
Deze onderscheidingen kunnen worden toegekend aan een sportgroepering (meer dan 1 persoon) 
of aan een individueel sportbeoefenaar(ster). 
De jury beslist welke kandidatuur de beste is.  
Aan de winnaar van iedere categorie wordt de titel laureaat (sportman, enz.. ) toegekend. 
De overige kandidaten krijgen een nominatie binnen hun categorie. 
Jaarlijks zal op basis van de ingediende kandidaturen beslist worden of er naast de laureaat en 
nominaties al dan niet eervolle vermeldingen worden toegekend.  
Nieuw uitsplitsing jeugdlaureaat 
De jeugdlaureaat categorie tot 14 jaar 
De jeugdlaureaat categorie tot 14 jaar mag max. 14 jaar zijn in het jaar van de geleverde 
prestaties. 
De jeugdlaureaat categorie tot 18 jaar 
De jeugdlaureaat categorie tot 18 jaar mag max. 18 jaar zijn in het jaar van de geleverde 
prestaties 
 

2.1.2.De laureaat van de categorie sportvrouw, sportman, G-sporter, sportteam, jeugdlaureaat, 
laureaat van de recreatiesport kan slechts 1 maal in drie opeenvolgende jaren de  onderscheiding 
in zijn categorie ontvangen.  

  Indien het sportteam qua samenstelling verandert,  beschouwen we dit als een ander team. 
  De sportraad kan een gepast geschenk voorzien voor diegene die als primus uit de jurering komt 

doch niet in aanmerking kan komen omwille van bovenstaand feit. 
 
 

2.2. G-SPORTER 
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 Deze titel kan men krijgen omwille van uitzonderlijk verdienstelijke prestaties in G-Sport, geleverd  
in het laatste voorbije kalenderjaar.  
 
 
2.3. TROFEE VAN SPORTVERDIENSTE 

Aan een individueel persoon of sportgroepering uit Zwevegem die zich reeds meerdere jaren 
uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport kan de Trofee voor Sportverdienste 
toegekend worden.  Deze prestaties dienen uitzonderlijk te zijn. 
Het jarenlang volhouden van een bestuursmandaat is uiterst verdienstelijk doch niet voldoende om 
in aanmerking te komen voor deze trofee. 
De jury kan beslissen om een ingediende kandidatuur niet te weerhouden indien deze te licht 
bevonden is.  
De trofee voor Sportverdienste kan hetzelfde jaar aan meerdere personen worden        
toegekend. Een individueel persoon kan deze maar 1 keer in zijn of haar volledige loopbaan krijgen. 

 
 
2.4. HULDIGING SPORTAMBASSADEUR/SPORTAMBASSADRICE 

Een sport(st)er uit de categorie sportman /sportvrouw die omwille van uitzonderlijke prestaties 
met internationale uitstraling 5 keer als primus uit de jurering komt, kan op de kampioenenviering 
gehuldigd worden met de bijzondere titel sportambassadeur/ambassadrice. Vb. de eerste keer dat 
men primus wordt krijgt men de titel laureaat binnen zijn categorie. De 2 volgende jaren komt men 
niet in aanmerking omwille van artikel 2.1.2.  
Het jaar daarop wordt men terug laureaat en de 5de keer primus krijgt men de titel. Deze titel kan 
slechts 1 keer toegekend worden. 

 
 
2.5. VRIJWILLIGERS IN DE SPORT 

Clubleden welke minimum 21 jaar bestuurslid zijn kunnen gehuldigd worden op de 
kampioenenviering. Deze onderscheiding zal verder uitgereikt worden zolang dit initiatief  

  door een provinciaal, gewestelijk of nationaal overheidsbestuur ondersteund wordt. 
De sportraad heeft de vrijheid om zelf te beslissen om deze medailles verder uit te reiken ingeval 
deze overheden niet langer ondersteunen. 

     
2.6. ANDERE HULDIGINGEN 
   Als er plaatselijke instanties bijzondere inspanningen doen om de sport te promoten,  heeft de 

sportraad het recht om deze al dan niet te betrekken bij de kampioenenviering. 
 
 

ARTIKEL 3 

Om in aanmerking te komen voor deze gemeentelijke Sportonderscheidingen wordt van de 
kandidaten vereist: 
* Voor de individuele kandidaturen: 
   Aangesloten zijn bij een erkende Zwevegemse sportvereniging of gedomicilieerd zijn in 
   Groot-Zwevegem op het ogenblik van de behaalde prestatie. 
   Een lid van een Zwevegemse sportclub (ook al is die niet woonachtig in Zwevegem), die door 

zijn/haar uitzonderlijke prestatieniveau door zijn/haar Zwevegemse moederclub lid wordt gemaakt 
van een overkoepelende topsportvereniging, die een vast samenwerkingsverband heeft met de 
Zwevegemse vereniging, kan blijvend in aanmerking komen voor de Zwevegemse 
sportonderscheiding. 

 
* Voor de kandidaturen van een sportgroepering: 
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Een erkende Zwevegemse sportvereniging of een afdeling ervan op het ogenblik van de behaalde 
prestatie. 
 

ARTIKEL 4 

De kandidaturen moeten schriftelijk, door de club, minstens twee maanden vóór de huldiging  aan 
de voorzitter van de sportraad worden overgemaakt.  De clubverantwoordelijke moet een 
verklarende nota bij de kandidatu(u)r(en) voegen waarop de prestaties in volgorde van 
belangrijkheid vermeld staan die de toekenning van de respectievelijke onderscheidingen 
rechtvaardigen.  
Bij twijfel kan een officiële uitslag van de hoogst behaalde prestatie worden opgevraagd. 
De Raad van Bestuur van de Sportraad heeft ook de bevoegdheid zelf kandidaturen voor te dragen. 
 
 

ARTIKEL 5  

De aanduiding van de laureaten gebeurt door een daartoe speciaal samengestelde jury, bestaande 
uit: 
* Voorzitter van de Sportraad of zijn gemandateerde 
* Schepen van Sport 
* Sportfunctionaris 
* Leden van de Pers  
* Afgevaardigden van de Gemeentelijke Adviesraden (jeugd, cultuur)  
* Afgevaardigde van het onderwijs  
* Afgevaardigden van Burensportdienst 
De jury kan door de Raad van Bestuur van de sportraad eventueel worden uitgebreid tot 20 
personen door het toevoegen van experten uit de volgende doelgroepen:  
 
* Ex Zwevegemse topsporters  
* De presentator van de huldiging 
* Hogere sportinstanties: bvb. Sport-vlaanderen 
* Lokale sportorganisatoren  
* Leden van de sportraad 

 
Een afgevaardigde van de Sportraad en een afgevaardigde van de sportdienst controleren het goede 
verloop van de stemprocedure.  Deze afgevaardigden worden jaarlijks aangeduid door de werkgroep 
laureatenviering. 
 
 

ARTIKEL 6 

In de jury mogen geen personen meestemmen  die: 
- zelf kandidaat zijn of familie in 1ste of 2e graad van een kandidatuur. 
- lid zijn van of betrokken zijn bij een vereniging die kandidaat is of die een kandidaat voordraagt. 

Mocht een dergelijk jurylid  zetelen dan kan hij niet meestemmen voor de categorie(ën) waar hij of 
zij betrokken partij is. 

 
De jury kan slechts geldig stemmen indien minstens de helft plus één van de stemgerechtigde leden 
hun stem hebben uitgebracht. 
De stemming gebeurt digitaal of per post  en gebeurt uiterlijk in de loop van de maand vóór de 
huldiging . 
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ARTIKEL 7 

 
De stemming is geheim. 
A: Voorselectie: 

Teneinde de waarde van de diverse sportonderscheidingen op hoog niveau te houden, 
worden de kandidaturen door de Raad van Bestuur van de Sportraad vooraf geëvalueerd en 
beoordeeld.  Zo kan de Raad van Bestuur van de Sportraad van oordeel zijn dat de prestaties 
van de kandidaten niet van die aard zijn om in aanmerking genomen te worden voor een  
onderscheiding.  Deze waardebeoordeling geldt voor alle categoriëen.  Voor deze beslissing 
is de helft plus één van de stemmen der aanwezige leden noodzakelijk.  Bij staking van 
stemmen wordt de voorgedragen kandidatuur aangenomen. 
De Raad van Bestuur kan de lijst van nominaties die wordt overgemaakt aan de jury 
inperken tot minder dan 10 kandidaturen, mits er een duidelijk niveauverschil is tussen de 
topkandidaturen (min. 5) en het niveau daaronder. 

 
B: Stemming: 

- De stemming geschiedt volgens een puntensysteem.  
Bij elke categorie wordt door elk jurylid punten toegekend, waarbij de 1e 5 punten krijgt, de 
2e 4, de 3e 3, de 4e 2 en de 5de 1 punt (uiteraard indien er hiervoor nog voldoende 
kandidaten zijn). Zijn er meerdere kandidaten dan krijgen enkel de 5 beste punten.  

- De kandidaat die na optelling van alle bij hem of haar toegekende punten, de hoogste score 
behaalt , wordt laureaat in zijn/haar categorie. 

- Bij gelijkheid van punten voor de eerste plaats,  wordt als winnaar verkozen de kandidaat 
die het meeste aantal keren het maximum van de punten kreeg.  Bij verdere gelijkheid 
wordt gekeken naar het aantal keren de tweede hoogste score, enz….. 

- Foutief ingevulde stembriefjes worden als ongeldig beschouwd. 
- De beslissing van de jury is onaanvechtbaar. 
 

 

ARTIKEL 8 

De juryleden, de afgevaardigden van de sportraad en de sportdienst verbinden zich tot de volledige 
geheimhouding van de beraadslagingen en stemmingen. 
 
 
 

ARTIKEL 9 

De uitreiking van de trofeeën gebeurt tijdens een vooraf aangekondigde sportplechtigheid of 
huldiging.  
Het College van Burgemeester en Schepenen,  het protocol,  de jury en de clubs aangesloten bij de 
Sportraad worden hierop uitgenodigd. 
 
 
 
 
 

ARTIKEL 10 
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Dit reglement kan jaarlijks gewijzigd worden. Het gewijzigd reglement wordt toegepast  bij de 
eerstvolgende uitreikingen van de Gemeentelijke Sportonderscheidingen. 
Zij dienen goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur van de Sportraad. 
 
 
 
 
Zwevegem, 10 december 2019 


