STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 april 2020 - Openbare zitting
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SPORT. Goedkeuring reglement ‘Sportgala van de stad Mechelen'.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De commissie reglementen en statuten van de stedelijke sportraad heeft in vergadering
van 3 februari 2020 een nieuw reglement voor ‘het sportgala van de Stad Mechelen’
opgemaakt.
• College 02.03.2020 - punt 23: akkoord met het reglement ‘Sportgala van de Stad
Mechelen’ en verwijzing naar de gemeenteraad voor goedkeuring.
Feiten en argumentatie
• Het huidige reglement dateert van 2018.
Bij een evaluatie van dit reglement is gebleken dat dit reglement duidelijker en
eenvoudiger kan.
• Daarom werd in de commissie reglementen en statuten van de stedelijke sportraad beslist
om enkele onduidelijkheden en onvolledigheden aan te passen, het huidige reglement te
vereenvoudigen en het aangepaste reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad.
• Er werd ook beslist om de naam van de kampioenenhulde te wijzigen in ‘het sportgala van
de stad Mechelen’ en ook het bijhorend concept hier aan aan te passen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het reglement ‘Sportgala van de Stad Mechelen’.
(bijlage)
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Bij verordening:

Mechelen, 30 april 2020

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter
Voor bekendmaking
Mechelen, 30 april 2020
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Sportgala van de Stad Mechelen
Reglement voor de toekenning van - de prijzen voor
de jaarlijkse kampioenstitels - de Sporttrofee van
de Stad Mechelen - de Prijs voor Sportbelofte van
de Stad Mechelen - de Prijs voor Sportverdienste
van de Stad Mechelen - de G-sporttrofee van de
Stad Mechelen
Artikel 1: Doelstelling

1.1 De kampioenenhulde van Mechelen heeft als doel alle Mechelse sportkampioenen te
huldigen. De verkiezing van de sportlaureaten beoogt het bekronen van de meest
verdienstelijke sporter(s) en sportclub(s) van het jaar in zijn/haar/hun categorie.
1.2 De kampioenenhulde en verkiezing van de sportlaureaten worden jaarlijks georganiseerd
door de stedelijke Mechelse Sportraad onder de naam “Sportgala van de Stad
Mechelen”.
Artikel 2: Categorieën
2.1 KAMPIOENENHULDE

Elk jaar worden alle kampioenen uit Mechelen gehuldigd.
2.1.1 Individuele kampioenen
• De kampioen woont in Mechelen of is aangesloten bij een Mechelse club.
• De kampioen heeft zijn prestaties geleverd in een sportcompetitie georganiseerd door
een sportfederatie of sportinstantie die erkend is door Sport Vlaanderen of het B.O.I.C.
• Deze competitie vond minimaal op provinciaal niveau plaats.
• De kampioen zal gehuldigd worden op basis van de hoogst behaalde titel.
• Bij een ploeg die bestaat uit maximaal 4 sporters worden de sporters individueel
gehuldigd.
2.1.2 Kampioenen in ploegverband
• De kampioenenploeg is lid van een Mechelse club.
• De kampioenenploeg heeft zijn prestaties geleverd in een sportcompetitie georganiseerd
door een sportfederatie of sportinstantie die erkend is door Sport Vlaanderen of het
B.O.I.C.
• Deze competitie vond minimaal op provinciaal niveau plaats.
• De kampioenenploeg zal gehuldigd worden op basis van de hoogst behaalde titel.
• Bij een ploeg die bestaat uit minimum 5 sporters worden de sporters als ploeg
gehuldigd.
2.2 SPORTLAUREATEN
Elk jaar is er een huldiging van sportlaureaten in elk van onderstaande categorieën:
Gemeenteraad van 27 april 2020 - agendapunt nr. 11.

3

•
•
•
•

de
de
de
de

Sporttrofee van de Stad Mechelen
Prijs voor Sportbelofte van de Stad Mechelen
Prijs voor Sportverdienste van de Stad Mechelen
G-sporttrofee van de Stad Mechelen

2.2.1 De Sporttrofee van de Stad Mechelen
•
•

•
•

•

De kandidaat-sportlaureaat is een individuele sporter of sportploeg, die woont in
Mechelen of is aangesloten bij een Mechelse club.
De kandidaat-sportlaureaat heeft zijn prestaties geleverd in een sportcompetitie
georganiseerd door een sportfederatie of sportinstantie die erkend is door Sport
Vlaanderen of het B.O.I.C.
Deze competitie heeft een nationaal of internationaal karakter.
De kandidaat-sportlaureaat moet in zijn sport uitzonderlijke sportprestaties geleverd
hebben in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van het plaatsvinden
van het Sportgala.
De kandidaat-laureaat kan slechts één maal de Sporttrofee van de Stad Mechelen
behalen.

2.2.2 De Prijs Voor Sportbelofte van de Stad Mechelen
•
•
•

•
•

•

De kandidaat-sportlaureaat is een individuele sporter of sportploeg, die woont in
Mechelen of is aangesloten bij een Mechelse club.
De kandidaat-sportlaureaat werd maximum 16 jaar in de loop van het kalenderjaar
voorafgaand aan het jaar van het plaatsvinden van het Sportgala.
De kandidaat-sportlaureaat heeft zijn prestaties geleverd in de jeugdcategorieën van
een sportcompetitie georganiseerd door een sportfederatie of sportinstantie die erkend
is door Sport Vlaanderen of B.O.I.C.
Deze competitie heeft nationaal of internationaal karakter.
De kandidaat-sportlaureaat moet in zijn sport uitzonderlijke sportprestaties geleverd
hebben in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van het plaatsvinden
van het Sportgala.
De kandidaat-laureaat kan slechts één maal de Trofee voor Sportbelofte van de Stad
Mechelen behalen.

2.2.3 De Prijs Voor Sportverdienste van de Stad Mechelen
•
•

•

De kandidaat-laureaat woont in Mechelen of is aangesloten bij een Mechelse club.
De kandidaat-laureaat heeft zich uitzonderlijk en jarenlang ingezet voor de sport in een
of meerdere van onderstaande aspecten: training, begeleiding, organisatie,
omkadering, journalistiek, leiding, promotie, animatie, uitstraling, onderzoek, studie,
sportgeneeskunde…
De kandidaat-laureaat kan slechts één maal de Prijs voor Sportverdienste van de Stad
Mechelen behalen.

2.2.4 G-Sporttrofee van de Stad Mechelen
•
•

•

•

De kandidaat-sportlaureaat is een individuele sporter of sportploeg, die woont in
Mechelen of is aangesloten bij een Mechelse club.
De kandidaat-sportlaureaat heeft zijn prestaties geleverd in een G-sportcompetitie
georganiseerd door een sportfederatie of sportinstantie die erkend is door Sport
Vlaanderen of het B.O.I.C.
De kandidaat-sportlaureaat moet in zijn sport uitzonderlijke sportprestaties geleverd
hebben in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van het plaatsvinden
van het Sportgala.
De kandidaat-laureaat kan slechts 1 keer de G-sporttrofee van de Stad Mechelen
behalen.
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Artikel 3: Procedure indienen van de kandidaturen
3.1
3.2

Iedereen kan een kandidatuur indienen, zowel een individuele sporter als een sportclub.
De kandidaturen en bewijsstukken moeten digitaal worden doorgestuurd naar de dienst
Sport.
3.3 De uiterste indiendatum (wordt jaarlijks bepaald) is bindend voor het aanvaarden van de
kandidatuur.
3.4 De Raad van Bestuur van de Sportraad (verder “de Sportraad”) heeft de mogelijkheid om
de lijst van kandidaturen uit te breiden door het zelf voorstellen van één of meerdere
kandidaturen. Deze kandidaturen dienen tevens aan de voorgenoemde voorwaarden te
voldoen.

Artikel 4: Procedure van de verkiezing
4.1
4.2

De dienst Sport controleert alle kandidaturen op hun ontvankelijkheid.
De dienst Sport bezorgt een kopie van alle ontvankelijk verklaarde kandidaturen aan de
Sportraad.
4.3 Het kiezen van de genomineerden en de laureaten wordt georganiseerd tijdens een
afzonderlijke vergadering van de Sportraad.
4.4 De Sportraad kiest in elke categorie maximum 3 genomineerden via een open debat.
Indien men er niet in slaagt via dit open debat te komen tot maximum 3
genomineerden wordt overgegaan tot een stemming.
4.5
De Sportraad kiest in elke categorie maximum één laureaat via stemming als volgt;
• de laureaat wordt gekozen via meerderheid van stemmen,
• bij gelijkheid van stemmen volgt een nieuwe stemming,
• als deze stemming geen uitsluitsel geeft is de stem van de voorzitter van de Raad van
Bestuur doorslaggevend.
4.6
De Sportraad legt de namen van de genomineerden en laureaten ter goedkeuring voor
aan het college van burgemeester en schepenen.
4.7
Alle leden van de Sportraad verbinden zich tot de volstrekte geheimhouding van de
beraadslagingen en stemmingen.

Artikel 5: Bekendmaking kampioenen, genomineerden en laureaten
5.1 Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen stuurt de dienst Sport
naar alle kampioenen en genomineerden een uitnodiging voor het Sportgala
5.2
De namen van de laureaten blijven echter geheim tot de bekendmaking tijdens het
Sportgala.
5.3 De Stad Mechelen verwacht van alle individueel uitgenodigde sporters en de
verantwoordelijken van de uitgenodigde sportclubs dat ze present zijn op het Sportgala.
5.4 Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een genomineerde zich tijdens het Sportgala
laten vertegenwoordigen door een derde.

Artikel 6
6.1 Alle problemen, voorstellen en discussies niet behandeld door dit reglement, worden
behandeld door de Sportraad en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
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