SPORTVROUW, SPORTMAN,
SPORTPERSOONLIJKHEID, SPORTJONGERE EN SPORTPLOEG
VAN HET JAAR
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.

De Gemeentelijke Sportraad organiseert jaarlijks de verkiezing van:
a. Sportvrouw en/of sportman van de gemeente Voeren
b. Sportploeg van de gemeente Voeren
c. Sportpersoonlijkheid van de gemeente Voeren
d. Sportjongere van de gemeente Voeren
2. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn :
a. Elke sportieve Voerenaar die zich in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt op
sportgebied komt in aanmerking voor de sporttrofee. Voor sportman en/of sportvrouw moet,
op het ogenblik van de prestaties en de verkiezing, de kandida(a)t(e) ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van de gemeente Voeren of de sportman en/of sportvrouw moet op de
officiële ledenlijst vermeld staan van een sportvereniging die erkend is door de Gemeentelijke
Sportraad.
b. Elke sportploeg van de gemeente die zich in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt op
sportgebied komt in aanmerking voor de sporttrofee. Voor sportploeg moet de sportclub
waarvan de ploeg deel uit maakt, haar vestigingszetel in de gemeente Voeren hebben of erkend
zijn door de Gemeentelijke Sportraad.
c. Personen die zich hebben ingezet voor sport in Voeren (of een Voerense sportvereniging)
komen in aanmerking voor sportpersoonlijkheid van de gemeente Voeren.
d. Bij gebrek aan goede kandidaten voor een van de categorieën, wordt de trofee dat betreffende
jaar niet uitgereikt.
3. Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of worden voorgedragen door een club, vereniging, sportraad
of door inwoners van de gemeente. Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de Dienst Cultuur
van de gemeente en worden vergezeld met een motiverende nota waarin staat waarom de bepaalde
persoon/ploeg voorgedragen wordt. De nota wordt eventueel gestaafd met fotomateriaal en
krantenartikels.
4. Uiterste indiendatum van kandidaturen is 31 januari. Het gaat over sportverdiensten gepresteerd tijdens
het afgelopen kalenderjaar.
5. Alle kandidaturen worden besproken tijdens een vergadering van de sportraad om zo tot een definitieve
lijst van de kandidaturen per categorie te komen.
6. Daarna wordt overgegaan tot stemming
a. De stemming is geheim en alle personen die zitting hebben binnen de sportraad hebben
stemrecht
b. De stemgerechtigden brengen drie stemmen uit : de belangrijkste kandidaat: 3 ptn, de tweede
kandidaat: 2 ptn en de derde kandidaat: 1 ptn
7. Bij gelijkheid van stemmen wordt hij/zij verkozen die het meest aantal keren 3 ptn scoorde, vervolgens
2 ptn. Bij onenigheid zullen de schepen van sport en de voorzitter van de sportraad de uiteindelijke
sportman/sportvrouw/ploeg voordragen.
8. De uiteindelijke kandidaten worden door de Gemeentelijke Sportraad ter goedkeuring voorgesteld aan
het College van Burgemeester en Schepenen van Voeren.
9. De huldiging gebeurt op een plechtigheid georganiseerd door de gemeente Voeren en de Gemeentelijke
Sportraad.
10. De kosten van de trofeeën en cadeaubonnen worden gedragen door de gemeente Voeren via de
werkingskosten.
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