STEDELIJKE SPORTRAAD BLANKENBERGE.
REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE JAARLIJKSE SPORTTROFEEEN EN
VERDIENSTE VOOR DE SPORT
1. Overeenkomstig artikel 1 van de statuten van de Stedelijke Sportraad Blankenberge worden jaarlijks, indien daartoe voldoende aanleiding
bestaat, de volgende trofeeën en verdienste voor de sport toegekend door de Stedelijke Sportraad :
1.1. De Sporttrofee voor doelgroep heren, dames en ploegen voor de beste sportieve
prestatie van het betreffende jaar. De prestatie moet geleverd worden in de volwassen/seniorencategorie. Jeugdcategorieën komen
niet in aanmerking.
De raad van bestuur kan een uitzondering toestaan om een jongere die aantreedt in een
jeugdcompetitie te laten meedingen naar de sporttrofee.
Voor de individuele heren en dames:
dienen de kandidaten gedomicilieerd te zijn te Blankenberge in het betreffende jaar;
kunnen maximaal 3 maal de trofee winnen;
De eerste plaats ontvangt de “Sporttrofee” en minimum € 250. De tweede en derde plaatsen ontvangen een aandenken.
1.2. De trofee “Beloftevolle Jongere of Ploeg” voor de beste sportieve
prestatie van het betreffende jaar. De prestatie moet geleverd worden in een
jeugdcategorie.
Voor de individuele heren en dames:
dienen de kandidaten gedomicilieerd te zijn te Blankenberge in het betreffende jaar;
kunnen maximaal 3 maal de trofee winnen;
De eerste plaats ontvangt de trofee “Beloftevolle Jongere of Ploeg”en minimum € 100. De tweede en derde plaatsen ontvangen
een aandenken.
In geval een ploeg de eerste plaats haalt dan wordt de som aan de club overhandigd.
De raad van bestuur kan een uitzondering toestaan om een jongere of ploeg die
aantreedt in een jeugdcompetitie te laten meedingen naar de sporttrofee.
Indien een overgehevelde jongere of ploeg de Sporttrofee wint komen ze niet meer aanmerking voor de trofee Beloftevolle Jongere
of Ploeg en wordt die vervolgens toegekend aan de volgende in rangorde.
1.3. De trofee “Bijzondere Prestatie”* of “Sportieve Loopbaan”
Kandidaturen worden aan de raad van bestuur van de sportraad voorgelegd.
De trofee kan enkel toegekend worden op basis van sportgerichte prestaties.
De kandidaturen worden overwogen in de raad van bestuur.
Er wordt slechts 1 trofee per jaar toegekend.
* Bijzondere prestatie: door een elders wonende “Blankenbergenaar” die niet meer gedomicilieerd is, een lid van een
Blankenbergse club die niet gedomicilieerd is in Blankenberge, een sporter die reeds 3 maal de Sporttrofee gewonnen heeft,…
1.4. De trofee Verdienste voor de Sport, huldiging van personen die zich op bestuurlijk
vlak of als vrijwilliger hebben ingezet voor hun vereniging.
De kandidaturen worden overwogen in de raad van bestuur.
Een individueel persoon kan ooit maar éénmaal gehuldigd worden voor de
Sportverdienste.
1.5. Sportverdienste voor Schoolsport, voor de leerlingen die zich op sportief vlak hebben gemanifesteerd binnen het
schoolsportgebeuren.
De kandidaturen worden overwogen in de raad van bestuur.
2. De voordracht van kandidaten gebeurt schriftelijk of per e-mail onder de voorwaarden
van dit reglement en de aanvullende gegevens verstrekt door de raad van bestuur.
Het indienen moet vóór 20 januari gebeuren.
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3. De trofeeën onder 1.1. en 1.2. worden toegekend mits in acht name van de volgende
bepalingen:
De voorstelling van de kandidaten zal gebeuren via een objectieve tekst opgemaakt door
raad van bestuur.
De tekst wordt bezorgd aan de algemene vergadering en de raad van deskundigen
3.1. De stemming gebeurt in 2 organen: de algemene vergadering en een raad van
deskundigen.
3.2. De algemene vergadering :
3.2.1. Slechts de aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers van de aangesloten
verenigingen mogen stemmen, met uitzondering van de deskundigen.
3.2.2. De stemming gebeurt op een stembiljet waarop de vertegenwoordigers per
categorie van trofeeën de rangorde van de binnengekomen kandidaturen bepalen
door ze punten toe te kennen in dalende rang van belangrijkheid.
Niet volledig ingevulde formulieren, cfr. bovenvermelde vereiste, worden
ongeldig verklaard.
3.2.3. De uitslag van de stemming per categorie wordt bekomen door per kandidatuur
de toegekende stemcijfers samen te tellen.
3.3. Raad van deskundigen:
3.3.1. Samenstelling: de deskundigen die zetelen in de algemene vergadering, de
sportfunctionaris of zijn afgevaardigde, de schepen van sport. Die samenstelling
kan jaarlijks uitgebreid worden met andere deskundigen op gebied van sport (bv:
BLOSO- inspecteur West-Vlaanderen, toptrainer, docent hoger onderwijs,
sportjournalist, sportfunctionaris van andere gemeente of provincie, sportmedici,
afgevaardigde van de VSF, enz…). De uitbreiding wordt bepaald binnen de raad
van bestuur.
3.3.2. De stemming gebeurt op een stembiljet waarop de deskundigen per
categorie van trofeeën de rangorde van de binnengekomen kandidaturen bepalen
door ze punten toe te kennen in dalende rang van belangrijkheid.
Niet volledig ingevulde formulieren, cfr. bovenvermelde vereiste, worden
ongeldig verklaard.
3.3.3. De uitslag van de stemming per categorie wordt bekomen door per kandidatuur
de toegekende stemcijfers samen te tellen.
3.4. De stemcijfers van beide organen vertegenwoordigen elk 50% van het puntentotaal
3.5. In geval van gelijk stemcijfer is de uitslag van de raad van deskundigen doorslaggevend.
3.6. De trofeeën per categorie worden toegekend aan de kandidaturen met de hoogste samengetelde
punten.
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