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STEDELIJKE SPORTRAAD NINOVE 

REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN 

DE SPORTLAUREATEN 

 

ARTIKEL 1 
De verkiezing van de sportlaureaten is een bevoegdheid van de Stedelijke Sportraad Ninove (verder de 

Sportraad), in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement. 

ARTIKEL 2 
Er kunnen jaarlijks laureaten in zeven verschillende categorieën worden verkozen door de leden van de 

Algemene Vergadering en de Raad van Wijzen. 

Het Dagelijks Bestuur van de Sportraad kan beslissen om de titels “Topsportlaureaat”, “Beste organisatie” en 

“Lifetime Achievement Award” toe te kennen. 

 

1. Sportlaureaat (≥18 jaar) 

a) Ploeg 

b) Individueel 

 

2. Administratief laureaat 

a) Administratief laureaat 

b) “Vrijwilliger(s) van het jaar” 

 

3. Recreatief laureaat 

a) Ploeg 

b) Individueel 

 

4. Jeugdsportlaureaat (-18 jaar) 

a) Ploeg 

b) Individueel 

 

5. G-sporter(s) van het jaar 
 

6. Topsportlaureaat 

7. Lifetime Achievement Award 

ARTIKEL 3 
De sportactiviteiten die in aanmerking worden genomen, moeten tijdens het voorbije sportjaar hebben 

plaatsgevonden. Met het voorbije sportjaar wordt de periode bedoeld van 1 november jaar X -1 tot en met 31 

oktober jaar X. 

 

ARTIKEL 4: vereisten en prestaties van de kandidaten 

1 a) Sportlaureaat - individueel (≥18 jaar) 

         - Geboren zijn in Ninove of er minstens één jaar wonen; 

         - prestaties in individuele sporten: nationale podiumplaats of een Vlaamse of Provinciale titel of een 

prestatie gelijkwaardig of beter; 

         - leeftijd: minstens 18 jaar op het ogenblik van de prestatie; 

         - minstens 3 jaar aangesloten zijn bij de voordragende club, die lid is van de Sportraad. 
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  b) Sportlaureaat - ploeg 

        - De club moet aangesloten zijn bij de Sportraad; 

        - bij voorstelling voor ploegsporten wordt de leeftijd bepaald door de categorie waarin de ploeg uitkomt; 

        - prestaties: nationale podiumplaats of een Vlaamse of Provinciale titel of een prestatie gelijkwaardig of 

beter. (enkel van toepassing bij een eerste ploeg); 

         - de club moet haar sportieve activiteiten uitoefenen in Ninove (uitzondering voor clubs waarvoor 

accommodatie niet voorhanden is in Ninove). 

 

2 a) Administratief laureaat 

       - Minstens tien jaar een administratieve functie uitoefenen in een sportclub die is aangesloten bij de 

         Sportraad; 

       - men kan maar eenmaal verkozen worden als administratief laureaat. 

 

   b) “Vrijwilliger(s) van het jaar” 

        - Op vrijwillige basis gedurende minstens vijf jaar een functie uitoefenen bij een club die is aangesloten bij 

          de Sportraad; 

        - niet in aanmerking komen voor voordracht in één van de andere categorieën; 

        - men kan maar eenmaal “vrijwilliger van het jaar” worden; 

        - per club kan men slechts 1 kandidatuur per jaar indienen. 

 

3 a) Recreatief laureaat - individueel 

        - Geboren zijn in Ninove of er minstens één jaar wonen; 

        - recreatie: om het even welke sport waarvan de beoefenaar individueel een sporttak beoefent buiten 

competitieverband; 

        - de beoefenaar moet een opmerkelijke of uitzonderlijke sportprestatie hebben neergezet. Het Dagelijks 

Bestuur van de Sportraad beslist of de opmerkelijke of uitzonderlijke sportprestatie al dan niet in 

aanmerking kan worden genomen. 

         

    b) Recreatief laureaat - ploeg 

         - De club moet aangesloten zijn bij de Sportraad; 

         - recreatie: om het even welke sport waarvan de ploeg een sporttak beoefent buiten competitieverband; 

         - de ploeg moet een opmerkelijke of uitzonderlijke sportprestatie hebben neergezet. Het Dagelijks Bestuur 

van de Sportraad beslist of de opmerkelijke of uitzonderlijke sportprestatie al dan niet in aanmerking kan 

worden genomen. 

 

4 a) Jeugdsportlaureaat – individueel (-18 jaar) 

        - Geboren zijn in Ninove of er minstens één jaar wonen; 

        - leeftijd: minder dan 18 jaar op het ogenblik van de geleverde prestatie; 

        - prestaties: nationale podiumplaats of een Vlaamse of provinciale titel of een prestatie gelijkwaardig of beter; 

        - minstens 2 jaar aangesloten zijn bij de voordragende club, die lid is van de Sportraad. 

 

    b) Jeugdsportlaureaat - ploeg 

          - De club moet aangesloten zijn bij de Sportraad; 

          - bij voorstelling voor ploegsporten wordt de leeftijd bepaald door de categorie waarin de ploeg uitkomt; 

          - prestaties: nationale podiumplaats of een Vlaamse of provinciale titel of een prestatie gelijkwaardig of 

beter; 

          - de club moet haar sportieve activiteiten uitoefenen in Ninove (uitzondering voor clubs waarvoor 

accommodatie niet voorhanden is in Ninove). 
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5. G-sporter(s) van het jaar 

     - Individuen of een groep personen met een fysieke en/of mentale beperking die, ongeacht hun leeftijd, op 

       sportief vlak actief bezig zijn en zich onvoorwaardelijk hiervoor inzetten; 

     - deze G-sportgroep bestaat uit G-sporters die wonen of resideren in Ninove; 

     - tijdens het afgelopen sportjaar een prestatie hebben neergezet en/of een vermelding verdienen op sportief 

       vlak. 

 

6. Topsportlaureaat 

     Het Dagelijks Bestuur van de Sportraad beslist over de toekenning van de titel “topsportlaureaat”. 

     Voorwaarden om in aanmerking te komen: 

     - top- of beroepssporters geboren in Ninove / top- of beroepssporters die minstens één jaar in Ninove wonen; 

     - prestaties: individueel of in clubverband, een uitzonderlijke prestatie op nationaal of internationaal vlak 

leveren. 

 

7. Lifetime Achievement Award 

    Het Dagelijks Bestuur van de Sportraad beslist over de toekenning van de ”Lifetime Achievement Award”; 

    Voorwaarden om in aanmerking te komen: 

    - personen die hun actieve sportcarrière hebben beëindigd en tijdens die sportcarrière schitterende 

      sportprestaties hebben gerealiseerd en een mooi palmares kunnen voorleggen;  

    - geboren zijn in Ninove, er minstens één jaar wonen of een belangrijke verbondenheid kunnen aantonen met 

      Ninove. 

 

ARTIKEL 5: voordragen van kandidaten 

- Met uitzondering van art. 4.5. kunnen alleen clubs aangesloten bij de Sportraad kandidaten voorstellen; 

- de voorstelling van kandidaten moet worden gestuurd naar de Stedelijke Sportdienst, Parklaan 15, 9400 

  Ninove, met de speciaal daarvoor bezorgde formulieren en dit vóór de vooropgestelde datum; 

- formulieren die onvolledig of onnauwkeurig zijn ingevuld komen niet in aanmerking. 

 

ARTIKEL 6: voordragen van kandidaten door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad 

- wie in Ninove woont of er geboren is; 

- wie hetzij in clubverband, hetzij als individuele sporter de bijzondere aandacht op zich heeft getrokken door het 

  leveren van (een) sportprestatie(s). 

 

ARTIKEL 7: beste organisatie 

Het Dagelijks Bestuur van de Sportraad beslist over de toekenning van de titel “beste organisatie”.  

Voorwaarden om in aanmerking te komen: 

- het evenement of de organisatie moet er één zijn met grote uitstraling binnen en buiten Ninove. 

Een periodiek terugkerende organisatie kan maar eenmaal in aanmerking komen in de categorie “beste 

organisatie”. 

 

ARTIKEL 8 

Het Dagelijks Bestuur van de Sportraad onderzoekt de kandidaturen tijdens de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur. De geselecteerde kandidaten worden ter stemming voorgelegd aan de leden van de Algemene 

Vergadering en de Raad van Wijzen. 

 

ARTIKEL 9 

Op het stemformulier komen maximaal zeven duidelijk onderscheiden categorieën voor waaronder de namen 

van de kandidaten én de sporttakken worden vermeld. Op de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de 

Sportraad wordt per kandidaat een overzicht gegeven van de geleverde prestaties tijdens het voorbije sportjaar. 

Tijdens de Algemene Vergadering krijgen de genomineerde kandidaten de kans om hun prestaties van het 

voorbije sportjaar, die voldoen aan de vooropgestelde criteria in dit reglement, voor te stellen. 
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ARTIKEL 10 

Tijdens de Algemene Vergadering verkiezen de aanwezige leden de laureaten. Per aanwezige club kan niet 

meer dan één stem per categorie op het stemformulier worden uitgebracht. Met twijfelachtige of ongeldige 

stemmen wordt geen rekening gehouden. De verzamelde stemformulieren worden in een omslag gestoken die 

wordt verzegeld. Die verzegelde omslag wordt geopend voor aanvang van de Ninofse Sportkrasjel zelf door de 

gemachtigde leden. 

 

ARTIKEL 11: gemachtigde leden 

- minstens drie leden van de Algemene Vergadering en/of het Dagelijks Bestuur van de Sportraad; 

- eventueel één lid of meerdere leden van de Raad van Wijzen.  

Zowel een kandidaat-laureaat alsook een afgevaardigde van de voordragende club kan niet deelnemen aan het 

tellen van de stemmen. 

 

ARTIKEL 12: Raad van Wijzen 

Er wordt een Raad van Wijzen gevormd, die bestaat uit een aantal personen met een zekere maturiteit in het 

sportgebeuren. Die personen zijn geen lid van een voordragende club of van het Dagelijks Bestuur van de 

Sportraad. Deze Raad van Wijzen beschikt per categorie over een derde (afronding naar boven) van de op de 

Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen die hij bij geheime stemming in overleg uitbrengt in elk van de 

zeven categorieën. De Raad van Wijzen brengt zijn stemmen uit tijdens de Algemene Vergadering. Het resultaat 

van deze stemming zal ook in een verzegelde omslag worden bewaard. De omslag wordt door de gemachtigde 

leden geopend na het tellen van de stemmen van de Algemene Vergadering voor aanvang van de Ninofse 

Sportkrasjel. 

 

ARTIKEL 13 

De geldige stemmen die werden uitgebracht op de daartoe voorziene stemformulieren, worden geteld. Daarna 
worden de stemmen van de Raad van Wijzen eraan toegevoegd. Deze rangschikking wordt genoteerd en bij ex-
aequo wordt voorrang gegeven aan: 
 - de oudste in de categorieën, sportlaureaat individueel, administratief laureaat en recreatief laureaat 
                 individueel; 
 - de jongste in de categorie jeugdsportlaureaat individueel; 
 - in de categorieën sportlaureaat ploeg, recreatief laureaat ploeg en jeugdsportlaureaat ploeg zijn de 
                 stemmen, uitgebracht door de Raad van Wijzen, bepalend. 
 

ARTIKEL 14 

Zodra de rangschikking is vastgesteld, worden de stemformulieren vernietigd en is die rangschikking definitief. 
 

ARTIKEL 15 

Elk onvoorzien feit dat zich voordoet, zal door het Dagelijks Bestuur van de Sportraad worden behandeld. 


