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Wijziging reglement kampioenenviering en speciale trofeeën van Sint-Truiden:
goedkeuring.

REGLEMENT KAMPIOENENVIERING EN SPECIALE TROFEEËN VAN SINT-TRUIDEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de Sportraad Sint-Truiden organiseren jaarlijks, na het
einde van het sportjaar een kampioenenviering, samen met verkiezing van sportclub,
sportploeg, belofte, G-Trofee, sportverdienste club, sportverdienste algemeen, sportvrouw en
sportman van het jaar.
Artikel 2
Als sportjaar wordt beschouwd de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende
jaar.
Artikel 3
Het stadsbestuur van Sint-Truiden schrijft jaarlijks in haar budget een bedrag in om de kosten
van deze viering te dekken.
Artikel 4
De sportdienst, samen met de sportraad Sint-Truiden, staat in voor de voorbereiding en de
uitwerking.
Artikel 5
1. Ieder jaar zal de Sportraad Sint-Truiden een oproep doen om ten laatste 4 weken voor de
viering de kampioenen en de kandidaten voor een speciale trofee kenbaar te maken.
2. Alle kandidaturen die na afsluitingsdatum binnenkomen, worden automatisch
doorverwezen naar de kampioenenviering van het volgende jaar.

HOOFDSTUK 2: KAMPIOENEN
Artikel 6: Vereisten voor kampioenenhulde
1. De sportclubs en sportploegen die kampioen werden, dienen hun zetel te hebben in SintTruiden
- voor verenigingen zonder winstoogmerk (VZW) of naamloze vennootschap (NV). In
geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als verantwoordelijke optreedt
voor de feitelijke vereniging haar of zijn woonplaats hebben in Sint-Truiden. In alle andere
gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen na advies van de sportraad
2. De individuele kampioenen moeten een bijzondere relatie hebben met de stad SintTruiden.
3. Worden gehuldigd: de sporters, de sportploegen en de sportclubs die een Gewestelijke,
Provinciale, Vlaamse, Nationale en Internationale (Europese, Wereld en Olympische)
kampioenstitel behaalden.
4. Bij beslissing van de sportraad kan ook de beker van België, de beker van het Vlaamse
Gewest, de Europabeker en de Wereldbeker in aanmerking genomen worden.
5. Ook Sint-Truidense sporters die geen kampioenstitel behaalden, maar uitzonderlijke
prestaties leverden, komen in aanmerking.
HOOFDSTUK 3: SPECIALE TROFEEEN
Artikel 7
De volgende “speciale trofeeën” worden toegekend:
1. Sportclub van het jaar
2. Sportploeg van het jaar
3. G-sporttrofee
4. Beloftevolle Jongere
5. Sportverdienste Club(s)
6. Sportverdienste Algemeen
7. Sportvrouw van het jaar
8. Sportman van het jaar
Artikel 8
De toekenning van deze trofeeën gebeurt op basis van de motivatie die de ingediende
nominatie begeleidt.
Artikel 9: Vereisten voor ‘Speciale trofeeën’

De sportclubs en sportploegen die in aanmerking komen voor een speciale trofee, dienen hun
zetel te hebben in Sint-Truiden - voor verenigingen zonder winstoogmerk (VZW) of naamloze
vennootschap (NV). In geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als
verantwoordelijke optreedt voor de feitelijke vereniging haar of zijn woonplaats hebben in SintTruiden. In alle andere gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen na advies
van de sportraad.
Voor de G-sporttrofee, de beloftevolle jongere, de sportvrouw en sportman dient een
bijzondere relatie te bestaan met de stad Sint-Truiden.
1. De sportclub van het jaar moet bijzondere prestaties geleverd hebben in het afgelopen
sportjaar.
2. De sportploeg van het jaar moet bijzondere prestaties geleverd hebben in het afgelopen
sportjaar.
3. G-sporttrofee
Komen in aanmerking voor de G-trofee: gehandicapte sporters die bijzondere prestaties
hebben geleverd gedurende het sportjaar. Ook verenigingen of personen die zich
verdienstelijk maken voor de promotie van de gehandicaptensport komen in aanmerking,
evenals initiatieven ten voordele van de actieve of passieve sportbeleving voor personen
met een handicap.
4. De beloftevolle jongere (éénmalig) moet gedurende de afgelopen twee jaar sterke
sportprestaties geleverd hebben. Hij/zij mag, op het ogenblik van de prestatie niet ouder
zijn dan 16 jaar en moet door excellente nationale en/of internationale prestaties duidelijk
bewezen hebben dat hij/zij tot de top kan doorstoten of op het punt staat nationaal en/of
internationaal door te breken.
5. De trofee van sportverdienste Club(s) ( éénmalig) en de trofee van sportverdienste
Algemeen ( éénmalig)
 Voor de trofee sportverdienste Club(s) moet men zich verdienstelijk gemaakt hebben
voor sportclub(s) van Sint-Truiden en/of op provinciaal, nationaal en internationaal
niveau, liefst op multidisciplinair sportief vlak.
 Voor de trofee van sportverdienste Algemeen (éénmalig) moet men zich verdienstelijk
gemaakt hebben voor de Sport in het algemeen op lokaal vlak en/of op provinciaal,
nationaal en internationaal niveau, liefst op multidisciplinair sportief vlak.
 Het beoefenen van een sport is hiervoor geen noodzaak.
 Leden van de raad van bestuur van de sportraad kunnen niet voorgedragen worden
voor deze trofee zolang zij een mandaat vervullen.
 Postuum kan ook een voordracht gebeuren.
6. De sportman en sportvrouw moeten een bijzondere sportieve prestatie geleverd
hebben.
Artikel 10
Een commissie bestaande uit leden van de raad van bestuur en een afgevaardigde van de
sportdienst zal de aanvragen voor een speciale trofee bespreken en ter stemming voorleggen
aan de raad van bestuur.
Artikel 11: Beoordeling nominatie Speciale Trofeeën
1. De raad kijkt na of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden om gelauwerd te worden.
2. De stemming voor elke trofee gebeurt geheim.
3. Het advies van de raad wordt nadien voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen. De definitieve beslissing van een kampioenstitel en speciale trofee ligt bij het
college van burgemeester en schepenen.
4. De clubgebonden leden van de raad van bestuur nemen niet deel aan de stemming en
dienen de zaal te verlaten wanneer hun club besproken wordt.
5. Een niet aanwezig raadslid kan schriftelijk één volmacht verlenen aan een stemgerechtigde
van de raad van bestuur. Een stemgerechtigd raadslid van de RvB kan maar maximum
1 volmacht krijgen van afwezige raadsleden.
Artikel 12
Het stadsbestuur van Sint-Truiden beschikt over de mogelijkheid om de lijst van de speciale
trofeeën voorzien in artikel 7 aan te vullen, tot uiterlijk 15 dagen vóór de viering.
Artikel 13
De genomineerden voor de ‘speciale trofeeën’ worden voor de viering verwittigd door de
sportdienst.
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