REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE TITEL VAN SPORTLAUREAAT (EN DE
UITREIKING VAN DE BIJHORENDE SPORTTROFEEËN)
artikel 1: Om de sportbeoefening te stimuleren en als blijk van waardering voor de geleverde
prestaties en/of bijzondere inzet op sportief vlak worden tweejaarlijks trofeeën uitgereikt
(sporttrofeeën genoemd), voor volgende categorieën:
1. sportman van het jaar;
2. sportvrouw van het jaar;
3. sportclub van het jaar;
4. beloftevolle jongere van het jaar;
5. sportverdienste.
artikel 2: Kandidaten kunnen worden voorgedragen door clubs en individuele personen tot
eind januari van het jaar van de uitreiking. Het college van burgemeester en schepenen kan
steeds een meer specifieke datum bepalen.
artikel 2bis: Er zal daartoe een publieke oproep worden gelanceerd via alle
communicatiekanalen van de stad, minstens twee maanden voor de uiterlijke datum voor het
indienen van de voordracht.
artikel 3: De kandidaten voor de trofee van sportman, sportvrouw en beloftevolle jongere
moeten, op het ogenblik van de voordracht of op het ogenblik van de sportieve prestaties die
aanleiding geven tot de voordracht, in Oudenburg gedomicilieerd zijn.
De kandidaten voor de trofee van sportverdienste hoeven niet in Oudenburg gedomicilieerd
te zijn, maar moeten een band hebben met Oudenburg.
De kandidaten voor de trofee van sportclub moeten in Oudenburg gevestigd zijn en in een
regelmatige competitie uitkomen (lands-, provinciale, gewestelijke, liefhebbers- of erkende
schoolcompetities).
De minimumleeftijd van de kandidaten voor sportman en sportvrouw is 17 jaar in het jaar van
de uitreiking. De kandidaten voor beloftevolle jongere moeten jonger zijn dan 17 jaar in het
jaar van de uitreiking.
Voor de titel van sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere en sportverdienste zijn wel ook
postume voordrachten mogelijk.
artikel 4: Er mag maar één kandidatuur per club ingediend worden voor de trofee van
sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere en/of sportverdienste.
Dit verhindert niet dat de club zich daarnaast zelf kandidaat kan stellen voor de trofee van
sportclub.
artikel 5: De prestaties die in aanmerking genomen worden, moeten geleverd zijn tussen de
twee kalenderjaren die aan de uitreiking voorafgaan. Uitzondering wordt gemaakt voor de
sportverdienste waarbij ook vroegere prestaties en verdiensten bepalend kunnen zijn voor
het toekennen van de trofee.
artikel 6: De sportdienst is belast met de praktische organisatie van de verkiezing en de
prijsuitreiking.

artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de kandidaturen. De
kandidaten die voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 2 tot en met 5 komen in
aanmerking voor nominatie. De eventuele uitsluitingen worden gemotiveerd.
artikel 8: De verkiezing van de laureaten gebeurt, voor elke categorie, via stemming in drie
rondes. De stemming is geheim. Per stemronde wordt gestemd voor elk van de vijf
categorieën afzonderlijk.
artikel 9: In de eerste ronde wordt gestemd door de leden van de algemene vergadering van
de sportraad, tijdens de algemene voorjaarsvergadering. Elke club of instelling beschikt over
één stem. De leden van het Dagelijks Bestuur van de sportraad onthouden zich in deze
stemronde.
Het voorzitterschap van deze jury wordt waargenomen door de voorzitter van de sportraad;
het secretariaat door de secretaris van de sportraad.
artikel 10: Tijdens de tweede ronde wordt gestemd door de beroepsjury. Dit gebeurt na de
eerste stemronde, op een later tijdstip. Elke stemgerechtigde journalist of fotograaf beschikt
over één stem.
De tweejaarlijkse samenstelling van deze jury gebeurt door het college van burgemeester en
schepenen op voorstel van de sportdienst. Enkel persmensen actief in Oudenburg en/of
gespecialiseerd in sport komen in aanmerking. Deze jury bestaat minimum uit 5 en
maximum uit 8 leden.
Het voorzitterschap van deze jury wordt waargenomen door de schepen van sport; het
secretariaat door de sportfunctionaris.
artikel 11: Tijdens de derde stemronde wordt gestemd door de leden van het dagelijks
bestuur van de sportraad. Dit gebeurt gelijktijdig met de tweede stemronde. Elk
stemgerechtigd lid van het Dagelijks Bestuur beschikt over één stem.
Het voorzitterschap van deze jury wordt waargenomen door de schepen van sport; het
secretariaat door de sportfunctionaris.
artikel 12: De stemgerechtigde leden van elke jury beschikken elk over een korf van punten,
waarvan de hoogste waarde overeenkomt met het aantal genomineerden per categorie en
de laagste waarde 1 bedraagt. De punten worden in één stembeurt verdeeld over alle
genomineerden. Elke waarde kan maar eenmaal worden gebruikt.
artikel 13: Bij elke stemronde gebeurt de telling van de punten door de schepen van sport en
de sportfunctionaris, in het bijzijn van één onafhankelijke getuige (met name de
gemeentesecretaris of zijn gedelegeerde), die samen het telbureau uitmaken.
artikel 14: Na het optellen van de punten wordt per stemronde, per categorie, een score
toegekend op basis van het aantal behaalde punten. De genomineerde met het hoogste
aantal punten krijgt de hoogste score waarvan de waarde overeenkomt met het aantal
genomineerden. De andere scores worden dan in dalende lijn toegekend. De
genomineerde met het laagste aantal punten krijgt 1 punt.
Bij gelijke stand ontvangen de genomineerden een gelijke score volgens de hoogst
behaalde stand.

Van de telling wordt per stemronde een proces-verbaal gemaakt, dat ondertekend wordt
door de leden van het telbureau.
artikel 15: De scores per stemronde worden getotaliseerd per categorie.
artikel 16: De genomineerde met de hoogste totaalscore is de laureaat.
Bij een gelijke stand is de onderlinge stand van de tweede stemronde doorslaggevend.
Indien deze ook gelijk is, zijn de punten van de derde stemronde doorslaggevend.
artikel 17: De samengevoegde jury van de tweede en de derde stemronde kan bovendien
eigenmachtig:
- speciale vermeldingen toekennen aan niet-bekroonde kandidaten;
- beslissen één of meerdere trofeeën niet toe te kennen.
Deze beslissing moet met een tweederde meerderheid genomen worden.
artikel 18: De laureaten worden pas op de uitreikingsplechtigheid bekendgemaakt.
Tot op dat ogenblik moeten de resulaten van de stemrondes en de beraadslagingen geheim
blijven. De juryleden, de leden van het telbureau, de leden van het college van
burgemeester en schepen en alle eventuele andere van nabij betrokken personen dienen dit
te allen tijde te respecteren.
artikel 19: De uiteindelijke uitslag van de verkiezingen en de beslissingen van de
samengevoegde jury kunnen niet worden betwist.
artikel 20: Het college van burgemeester en schepenen bepaalt tweejaarlijks welke prijzen
aan de laureaten of aan de kandidaten met een speciale vermelding zullen worden
toegekend.

