
 
 

REGLEMENT BRASSCHAATS SPORTGALA 

De gemeente Brasschaat organiseert op vrijdag 13 maart 2020 het Brasschaats Sportgala. Tijdens dit 

evenement worden de sportieve prestaties van onze inwoners en ploegen van het afgelopen jaar 

extra in de kijker gezet.  

Het sportgala vindt plaats in de Ruiterhal (gemeentepark), Azalealaan 6, 2930 Brasschaat. 

1. Aanmelden sportieve prestaties 

Alle Brasschaatse inwoners, ploegen en Brasschaatse sportverenigingen die in 2019 een 

opmerkelijke prestatie geleverd hebben, kunnen zich aanmelden als ‘Sportlaureaat’. Aanmelden kan 

via het online formulier via www.brasschaat.be ten laatste op zondag 10 januari 2020. 

Individuele kandidaten moeten op het moment van de viering als inwoner van Brasschaat 

ingeschreven zijn.  

Bij ploegsporten dient de ploeg uit te komen onder een Brasschaatse sportvereniging.  

2. Trofeeën  

Bij aanmelding moeten de laureaten een keuze te maken uit één van de acht categorieën. Alle geldige 

aangemelde laureaten zullen tijdens de Raad van Bestuur van de sportraad overlopen worden. De 

sportraad maakt een shortlist van max. 8 laureaten per categorie, de winnaar zal gekozen worden via 

stemming. 

Per categorie zal één winnaar aangeduid worden, die trofee zal op het Sportgala overhandigd worden. 

Sportman van het jaar 

- De meest verdienstelijke Brasschaatse sportman van het jaar 2019 

o Mannelijke individuele sporter 

o Ingeschreven inwoner van Brasschaat 

o De kandidaat is geboren in 2001 of vroeger. 

Sportvrouw van het jaar 

- De meest verdienstelijke Brasschaatse sportvrouw van het jaar 2019 

o Vrouwelijke individuele sportster 

o Ingeschreven inwoonster van Brasschaat 

o De kandidate is geboren in 2001 of vroeger. 

Beloftevolle jongere van het jaar 

- De meest verdienstelijke Brasschaatse jongere van het jaar 2019 

o Individuele jonge sporter/sportster  

o Ingeschreven inwoner/inwoonster van Brasschaat 

o De kandidaat is geboren in 2002 of later 

  

http://www.brasschaat.be/


 
Sportploeg van het jaar 

- De meest verdienstelijke Brasschaatse sportploeg van het jaar 2019 

o Volwassenploegen kunnen zich kandidaat stellen 

o Ploegen van Brasschaatse sportverenigingen.  

Jeugdsportploeg van jaar  

- De meest verdienstelijke Brasschaatse sportploeg van het jaar 2019 

o Jeugdploegen 

o Ploeg moet uitkomen in een reeks U18 of jonger 

o Ploegen van Brasschaatse sportverenigingen. 

G-sporter van het jaar 

- De meest verdienstelijke Brasschaatse G-sporter of G-sportploeg van het jaar 2019 

Coolste sportclub van het jaar 

- De Brasschaatse sportclub die inspanningen heeft geleverd op sportief of organisatorisch vlak 

die heeft gezorgd voor een positieve uitstraling aan de Brasschaatse sport.  

- De club kan aantonen dat plezier voorop staat #sportersbelevenmeer 

- De vereniging maakt hiervoor een filmpje van maximum 1 minuut 

- Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt, maar éénzelfde sportclub kan deze titel maar om de 5 

jaar toegewezen krijgen. 

Kapitteltrofee  

- De kandidaat is iemand die zich belangeloos heeft ingezet binnen uw vereniging, iemand die 

onmisbaar is binnen de werking van de club/vereniging.  

o Ingeschreven inwoner/inwoonster van Brasschaat 

- Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt, maar éénzelfde persoon kan deze titel maar éénmalig 

toegewezen krijgen 

  



 
 

3. Stemming door vakjury 

Eind januari worden via de website van de gemeente Brasschaat de laureaten bekend gemaakt en 

vindt gedurende een maand de stemming plaats. 

Voor het toewijzen van de Sportlaureaten wordt er een online stemming georganiseerd in 5 

verschillende categorieën. Elke categorie is goed voor 20% van de stemmen: 

- Categorie 1: stemmen van deskundigen ‘Pers en media’ 

- Categorie 2: stemmen van sport-experten 

- Categorie 3: stemmen van Brasschaatse sportclubs (1 stem per club) 

- Categorie 4: stemmen van het college van Burgemeester en Schepenen 

- Categorie 5: stemmen van het Brasschaatse publiek (1 stem per inwoner) 

o Sportlaureaat met de meeste stemmen wordt verkozen tot Publiekslieveling 2019 

o Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt, maar éénzelfde persoon kan deze titel maar om 

de 5 jaar toegewezen krijgen.  

De leden van categorie 1 tot en met 4 ontvangen een persoonlijke uitnodiging met een link om hun 

stem uit te brengen.  

Voor categorie 5 wordt een online stemformulier verspreid aan alle inwoners van Brasschaat. Iedere 

inwoner heeft recht op één stem. Ongeldige of dubbele stemmen worden geschrapt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meer informatie 

Hebt u nog vragen of wens je meer informatie, contacteer de sportdienst: 

Sportdienst Brasschaat 

Verhoevenlei 11 

2930 Brasschaat 

tel 03 650 03 30 

sport@brasschaat.be 

www.brasschaat.be  

mailto:sport@brasschaat.be
http://www.brasschaat.be/

