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REGLEMENT HULDIGINGEN 

SPORTGALA            

 

Artikel 1 : 

De gemeentelijke sportraad van de gemeente Brakel organiseert jaarlijks in 

samenwerking met de sportdienst een sportgala waarbij de sportprestaties van 

individuen en ploegen worden gehuldigd. 

Dit sportgala heeft als doel de sport in de gemeente Brakel te bevorderen, de sportclubs 

en sportbeoefenaars aan te moedigen en de genomineerden en de laureaten te huldigen 

voor hun (extra) sportieve prestaties. 
 

Artikel 2 : 

Volgende sportcategorieën kunnen worden gehuldigd : 
 

• sportvrijwilliger / sportverdienste (man of vrouw) : voor personen die zich in het    

   verleden verdienstelijk maakten (minstens 20 jaar) door zijn/haar inzet ten bate van  

   een sportclub of ten bate van de sport in het algemeen.  

• recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/jeugd/ploeg) 

• andersvalide / G-sporter (man en vrouw) 

• sportbelofte (jongen en meisje) : leeftijd -18 jaar 

• sportploeg jeugd competitief (jongens en meisjes) : leeftijd -18 jaar 

• sportploeg volwassenen competitief (heren en dames) : leeftijd +18 jaar 

• sportman en sportvrouw competitief : leeftijd +18 jaar 

• sportsenior (55+) (man of vrouw) 
 

Artikel 3 : 

Wie komt in aanmerking om op het sportgala gehuldigd te worden : 

 

• alle sporters, zowel individuen, sportploegen als jeugdsporters, die in het afgelopen 

jaar een ereplaats (goud, zilver of brons) op een kampioenschap of een kampioenstitel in 

een ploegencompetitie hebben behaald of een uitzonderlijke sportieve prestatie hebben 

geleverd. Clubkampioenschappen komen niet in aanmerking. 

In de jeugdcategorieën mag men maximaal 17 jaar zijn op het moment van de geleverde 

prestaties. In de volwassen categorieën dient men minimaal 18 jaar te zijn. 

• voor de categorie recreatieve sportbeoefenaar iedereen die de sport beoefent in louter 

recreatief verband. 

• alle personen die zich als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt om de sport in onze 

gemeente uit te bouwen. Men kan als individu slechts 1 maal laureaat worden binnen de 

categorie sportvrijwilliger. 

 

De laureaten (individu of ploeg) dienen te voldoen aan volgende vereisten : 

• Individuen : inwoner zijn van Brakel. 

Uitzondering op de regel : niet-inwoners van Brakel maar lid van een sportclub met 

maatschappelijke zetel te Brakel komen eveneens in aanmerking. 

• Ploegen : de maatschappelijke zetel van de club moet gevestigd zijn in Brakel. 

• Vrijwilligers : inwoner zijn van Brakel 
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Artikel 4 : 

Alle bij de sportraad aangesloten sportverenigingen mogen slechts 1 kandidaat per 

categorie en geslacht voordragen. Het is echter niet toegelaten om dezelfde kandidaat 

voor meer dan één categorie voor te dragen. 

Sporters niet verbonden aan een vereniging of aangesloten bij een vereniging buiten 

Brakel, kunnen zich ook individueel kandidaat stellen. 
 

Artikel 5 : 

De jaarlijkse oproep tot kandidatuurstelling gebeurt via het gemeentelijk infoblad, per 

mail aan de sportverenigingen en via de gemeentelijke website (www.brakel.be). 

De kandidaturen dienen ingediend te worden voor een gestelde datum op de daartoe 

bestemde formulieren. 

De formulieren zijn te verkrijgen en in te dienen op de gemeentelijke sportdienst 

(sporthal ‘de Rijdt’, Jagersstraat 64a, 9660 Brakel) en te raadplegen op de gemeentelijke 

website. 
 

Artikel 6 : 

Het samenstellen van de dossiers gebeurt door de sportdienst. 

De dossiers bevatten alle documenten met de gegevens over de betrokken kandidaat en 

met voldoende argumentaties voor de kandidatuurstelling. Op basis van die 

argumentaties moeten de juryleden de mogelijkheid hebben om de rechtmatige 

kandidaat voor elke categorie te selecteren. 
 

Artikel 7 : 

Binnen de schoot van het Dagelijks Bestuur zal een werkgroep opgericht worden.  
 

Artikel 8 : 

Een onafhankelijke en deskundige jury (7 personen) zal worden samengesteld en zal 

bestaan uit 2 leden van het Dagelijks Bestuur van de sportraad (enkel gecoöpteerde 

bestuursleden), de sportfunctionaris, sportpromotor en 3 sportfunctionarissen / 

sportraadvoorzitters van een andere gemeente/stad.  
 

De schepen van sport zit de juryzitting voor en is niet stemgerechtigd. 
 

In de jury mogen geen personen meestemmen die : 

- zelf kandidaat zijn of familie zijn in 1ste of 2de graad van een kandidatuur. 

- lid zijn van of betrokken zijn bij een sportvereniging die kandidaat is of die een   

  kandidaat voordraagt. 

Mocht een dergelijk jurylid zetelen dan kan hij/zij niet meestemmen voor de 

categorie(ën) waar hij of zij betrokken partij is. 
 

De werkgroep sportgala zal op een vergadering voor iedere kandidatuur nagaan of zij 

aan de vereiste voldoet om in aanmerking te komen voor nominatie.                           

Zo kan de werkgroep van oordeel zijn dat de prestaties van bepaalde kandidaten niet van 

die aard zijn om in aanmerking te komen voor een onderscheiding. Voor deze beslissing 

is de helft plus één van de stemmen der aanwezige leden noodzakelijk. 
 

Deze lijst van genomineerden wordt aan het Dagelijks Bestuur kenbaar gemaakt ter 

goedkeuring en wordt daarna voorgelegd aan de jury die hieruit per categorie (artikel 2) 

een top 3 van laureaten kiest. 

De stemming binnen de jury is geheim en het aantal uitgebrachte stemmen om de 

winnaars toe te kennen gebeurt met gewone meerderheid.  

 

Per categorie worden er apart punten toegekend, afhankelijk van het aantal kandidaten. 
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Zijn er bijvoorbeeld 5 kandidaten dan ontvangt de beste kandidaat 5 punten, de tweede 

beste 4 punten, … tot 1 punt voor de laagst geklasseerde kandidaat.  

Bij ex-aequo wordt de prijs toegekend aan de kandidaat die het meest hoge scores (5 

punten) heeft behaald.  

Bij een volledige ex-aequo wordt een tweede ronde voorzien met de kandidaten die in de 

eerste ronde de meest hoge scores behaalden. 
 

De beslissing van de jury is onaanvechtbaar. 
 

Bij gebrek aan volwaardige kandidaturen kan de jury beslissen om één of beide 

nominaties niet toe te kennen of het onderscheid in geslacht/categorie te beperken. 

In uitzonderlijke omstandigheden behoudt de sportraad zich het recht om op basis van 

de ingediende kandidaturen binnen de categorie sportvrijwilliger en sportsenior zowel een 

man als vrouw afzonderlijk te laten nomineren. 
 

Artikel 9 : 

De juryleden en schepen van sport verbinden zich tot de volledige geheimhouding van de 

beraadslagingen en stemmingen. 
 

Artikel 10 : 

De kandidaten/ genomineerden (top 3) worden persoonlijk uitgenodigd en de verkozen 

kandidaten wordt gehuldigd op het sportgala. 
 

Artikel 11 : 

Door deelname aan deze verkiezing verbinden alle sportverenigingen en kandidaten er 

zich toe deze reglementering na te leven. 
 

Artikel 12 : 

Het Dagelijks Bestuur van de sportraad behoudt het recht alle onvoorziene zaken in 

verband met deze verkiezingen te regelen. 
 

Artikel 13 : 

Het budget voor de organisatie en prijzen van de sportgala-avond van de gemeente 

Brakel wordt door de sportraad en sportdienst vastgelegd in de begroting. 
 

Artikel 14 : 

Het reglement wordt goedgekeurd op de Algemene Vergadering.                                             

Dit reglement kan jaarlijks gewijzigd worden. Suggesties tot wijzigingen aan het 

reglement zijn altijd mogelijk, maar moeten schriftelijk met de nodige argumentatie bij 

de sportdienst worden ingediend. 
 

Artikel 15 : 

Indien een kandidaat-laureaat zonder geldige reden/ zonder te verwittigen afwezig blijkt 

te zijn op de gala-avond (uitgezonderd in het geval van overmacht), dan verliest deze 

het recht op zijn/haar prijs (die gaat dan naar de eventuele tweede in het klassement). 

Bovendien kan de afwezige zich het volgend jaar dan ook geen kandidaat stellen. 
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