Reglement voor de toekenning van
A. de sporttrofee van de stad Mechelen
B. de prijs voor Mechelse sportbelofte
C. de prijs voor sportverdienste van de stad Mechelen
D. de jaarlijkse kampioenenhulde
Artikel 1
1.1
Gelet op het belang van de sport in de huidige samenleving en met het doel de sportbeoefening te Mechelen aan te moedigen, beslist het Stadsbestuur van Mechelen jaarlijks een ‘Sporttrofee van de stad Mechelen’, een ‘Prijs van de Mechelse Sportbelofte’,
een ‘Prijs van Sportverdienste van de stad Mechelen’ uit te reiken.
1.2

Aan de Mechelse sportbeoefenaar of aan de Mechelse sportploeg die tijdens het voorbije
sportjaar één of meerdere kampioenstitels behaalden, zal eveneens een prijs worden
uitgereikt tijdens de jaarlijkse kampioenenhulde.

1.3

Deze kampioenstitels dienen behaald te worden in een competitie die wordt georganiseerd door een door Bloso erkende sportfederatie of de KBVB.

Artikel 2
2.1
Om in aanmerking te kunnen komen voor de toekenning van de onder A, B, C en D
vermelde prijzen, moeten de verenigingen aangesloten zijn bij de Sportraad van Mechelen. Individuele kandidaten hoeven niet aangesloten te zijn bij de Sportraad.
De prestaties die aan de basis liggen voor de kandidaturen moeten verwezenlijkt zijn in
sporten die als dusdanig weerhouden zijn in het Vlaams decreet van de sport.
2.2

Voor de Sporttrofee vermeld onder A komen in aanmerking, de individuele sportbeoefenaars van een vereniging aangesloten bij de sportraad alsmede een team of ploeg van
deze vereniging. De individuele sportbeoefenaar dient woonachtig te zijn in Mechelen
wanneer een afwijking van aansluiting bij de sportraad is voorzien.

2.3

Voor de prijs van Mechelse Sportbelofte vermeld onder B komen in aanmerking de individuele sportbeoefenaars of een jeugdteam van een vereniging die aangesloten is bij de
sportraad. De prijs kan ook worden toegekend aan een individuele sportbeoefenaar met
woonplaats te Mechelen die lid is van een niet aangesloten vereniging wanneer daartoe
een afwijking is voorzien.

2.4

Voor de prijs van Sportverdienste vermeld onder C komen zowel een lid van een sportvereniging, een ploeg van een sportvereniging alsook een individuele kandidaat met
uitzonderlijke verdiensten die woonachtig is te Mechelen, in aanmerking.

2.5

Voor de prijzen vermeld onder D komen in aanmerking, de individuele sportbeoefenaars
van een vereniging aangesloten bij de sportraad evenals een team of ploeg van een
aangesloten vereniging, alsook de individuele sportbeoefenaar die woonachtig is te Mechelen en geen lid is van de sportraad.

2.6

De leden van een team (bestaande uit maximum 4 sporters) zullen apart worden gehuldigd. De leden van een ploeg (bestaande uit meer dan 4 sporters) zullen als één
ploeg worden gehuldigd.

Artikel 3
3.1
De kandidaturen voor de prijzen vermeld onder A, B, C en D moeten voor de ontvankelijkheid, schriftelijk opgesteld, behoorlijk gemotiveerd en voorzien van de nodige stavingstukken en documenten toekomen op het secretariaat van de sportraad, p/a Grote
Markt 21, 2800 Mechelen, uiterlijk op de datum die jaarlijks opnieuw bepaald wordt.
3.2

De sportraad zal de aangesloten clubs minstens één maand op voorhand verzoeken de
kandidaturen in te dienen.

3.3

De brief moet ondertekend worden door de secretaris of de voorzitter van de betrokken
vereniging.

3.4

De sportraad heeft steeds de mogelijkheid om de lijst van kandidaturen uit te breiden
door het zelf voorstellen van één of meerdere kandidaturen. Deze kandidaturen dienen
echter wel aan de voorgenoemde voorwaarden te voldoen.

3.5

Voor de verschillende onderscheidingen dienen volgende criteria in acht genomen te
worden:
3.5.1 Sporttrofee
De voorgedragen kandidaturen moeten gestaafd worden door uitzonderlijke
prestaties, behaald tijdens het beschouwde jaar, hetzij op het hoogste nationale
vlak, hetzij op het internationale vlak.
De voorgedragen kandidaten moeten minstens 16 jaar oud zijn. De kandidaturen
betreffen ofwel een individueel sportbeoefenaar ofwel een team of ploeg.
3.5.2 Prijs van de Mechelse Sportbelofte
De voorgedragen kandidaturen moeten gestaafd worden door uitzonderlijke
sportprestaties, tijdens het beschouwde jaar verwezenlijkt in jeugdcategorieën
tot maximum 16 jaar.
De kandidaturen kunnen zowel een individuele sportbeoefenaar als een team of
ploeg betreffen.
3.5.3 Prijs voor sportverdienste
De voorgedragen kandidaturen moeten gestaafd worden door uitzonderlijke verdiensten op sportgebied of door zich ten dienste te hebben gesteld van de sport
gedurende een loopbaan of gedurende lange termijn.
3.5.4 Kampioenenhulde
Hiervoor komen alle individuele sportbeoefenaars, verenigingsteams en
verenigingsploegen in aanmerking die één of meer titels behaald hebben in een
nationale, landelijke of provinciale competitie, in een Vlaamse liga of verbond, in
een Bondsbekercompetitie met nationale of Vlaamse liga deelname of in een
scholencompetitie of Special Olympics competitie.
Alleen de belangrijkste titel wordt gehonoreerd.

3.6

De prijzen vermeld onder A, B en C kunnen slechts éénmaal bekomen worden.

Artikel 4
De individuele sportbeoefenaar, wiens kandidatuur voorgedragen wordt, moet in principe te
Mechelen wonen op het ogenblik dat de prestatie geleverd wordt.
Zo dit niet het geval is, moet de sportvereniging die de kandidatuur voordraagt, de juiste
woonplaats van de kandidaat vermelden, evenals hoe lang de kandidaat reeds lid is van de betrokken vereniging. Aan de hand van deze gegevens zal de ‘Commissie kampioenenhulde’
oordelen of de betrokken kandidatuur al dan niet weerhouden wordt.

Artikel 5
5.1
De ‘Commissie kampioenenhulde’ wordt als volgt samengesteld:
Diensthoofd sport + 4 leden van de sportraad
5.2

De 4 leden van de sportraad worden verkozen voor 6 jaar, gelijklopend met de gemeenteraadsverkiezingen.

5.3

Jaarlijkse timing:
- 1 à 2 jaarlijkse vergaderingen van de Commissie kampioenenhulde.
- Aansluitend: verwittigen clubs om aanvragen in te dienen.
- Aansluitend: alle kandidaturen moeten binnen zijn.- Aansluitend: verspreiding informatie door sportdienst aan commissieleden.
- Aansluitend: commissie bijeenkomst :
• aanstellen laureaten
•
formuleren voorstellen
- Aansluitend: beslissing raad van bestuur sportraad
- Eventueel extra vergadering Commissie kampioenenhulde.
- Aansluitend: beslissing in College van Burgemeester en Schepenen
- Aansluitend: versturen van uitnodigingen.

Artikel 6
Het onderzoek van de kandidaturen geschiedt door de ‘Commissie kampioenenhulde’ en dit orgaan zal overgaan tot een rangschikking van de kandidaten na dit onderzoek. De ‘Commissie
kampioenenhulde’ zal op de Raad van Bestuur dit onderzoek toelichten en verslag uitbrengen
van haar bevindingen

Artikel 7
7.1
De jury die de kandidaturen voor de toekenning van de onder A, B, C en D vermelde
prijzen voordraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Mechelen, is de raad van bestuur van de sportraad van de stad Mechelen.
7.2

De dienst sport zal de taak van verslaggever op zich nemen.

Artikel 8
De jury kan geldig beraadslagen als de meerderheid der stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien de jury bij de eerste vergadering niet in aantal is om geldig te stemmen worden de leden uitgenodigd tot een tweede zitting. Hierop zal geldig kunnen beslist worden ongeacht het
aantal aanwezige leden.

Artikel 9
De dienst sport zamelt de kandidaturen in en laat tijdig een afschrift van al de ingediende kandidaturen aan de leden van de ‘Commissie kampioenenhulde’ geworden.

Artikel 10
Wijze van stemmen:
Sporttrofee
10.1 De ‘Commissie kampioenenhulde’ zal per trofee (A-B-C) maximaal 3 laureaten aanduiden waaruit de uiteindelijke winnaar gestemd wordt door de Raad van Bestuur.
10.2 Er zijn 3 mogelijkheden:
10.2.1
Slechts 1 kandidaat wordt voorgedragen.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met dit voorstel met meerderheid van
stemmen (⇒ laureaat is bekend) of niet (⇒ geen uitreiking van trofee).

10.2.2

Er worden 2 kandidaten voorgedragen.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgedragen kandidaten
(eerste stemming)
10.2.2.1
Raad van Bestuur bepaalt via tweede stemming laureaat
met meerderheid van stemmen.
10.2.2.2
Bij gelijkheid van stemmen vindt er een nieuwe stemming
plaats. Geeft deze ook nog geen uitsluitsel dan bepaalt de
‘Commissie kampioenenhulde’ met een beslissende stemming. Komt uit deze stemming geen beslissing dan is de
stem van de voorzitter van de ‘Commissie kampioenenhulde’ doorslaggevend.

10.2.3

Er worden 3 kandidaten voorgedragen.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met voorstel ‘Commissie kampioenenhulde’ (eerste stemming). Daarna volgt een tweede stemronde. Hier zijn
vier mogelijkheden:
10.2.3.1
Plaats één is duidelijk.
10.2.3.2
Plaats één is duidelijk maar gelijkheid van stemmen plaats
twee en drie. Hier wordt opnieuw gestemd (zie 10.2.2.1 of
10.2.2.2) tot tweede kandidaat is bepaald. Deze neemt het
dan op tegen kandidaat één. Hierover stemt men opnieuw
(zie 10.2.2.1 of 10.2.2.2) tot winnaar bepaald is.
10.2.3.3
Plaats één en twee hebben gelijkheid van stemmen plaats
drie is duidelijk. Extra stemming beslist over plaats één en
twee (zie 10.2.2.1 of 10.2.2.2).
10.2.3.4
Gelijkheid van stemmen voor de drie kandidaten.
Er komt een nieuwe stemronde waar bij eventuele verschuiving de kandidaat met de meeste stemmen wint. Blijft
er echter gelijkheid van stemmen dan valt de beslissing
door een stemming binnen de ‘Commissie kampioenenhulde’. Valt hier geen beslissing dan is de stem van de voorzitter van ‘Commissie kampioenenhulde’ doorslaggevend.

10.2.4

De winnaar zal in alle gevallen de trofee pas ontvangen na goedkeuring
van college van burgemeester en schepenen.

Sportbelofte
De stemming geschiedt op dezelfde wijze als voor de sporttrofee.
Sportverdienste
De stemming geschiedt op dezelfde wijze als voor de sporttrofee.

Artikel 11
Alle juryleden verbinden zich tot de volstrekte geheimhouding van de beraadslagingen en
stemmingen.

Artikel 12
De dienst sport zal voor de toekenning van de Sporttrofee, de Prijs van de Mechelse Sportbelofte en van de Prijs voor Sportverdienste, een verantwoording van de keuze van de raad van
bestuur van de sportraad geven in zijn verslag aan het college van burgemeester en schepenen. In dit verslag vermeldt hij al de weerhouden kandidaten voor de kampioenenhulde.

Artikel 13
De hierboven vermelde prijzen zullen jaarlijks tijdens een door het college van burgemeester
en schepenen ingerichte officiële plechtigheid, worden uitgereikt.

