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REGLEMENT SPORTLAUREATENVIERING BRASSCHAAT 

 
 
art. 1- De gemeentelijke Sportraad van Brasschaat zal jaarlijks een voorstel doen aan het College 

van Burgemeester en Schepenen van Brasschaat over de te huldigen verenigingen en/of 
personen die een bijzondere prestatie of verdienste op sportgebied hebben geleverd 
gedurende het voorbije jaar. 

 
art. 2- Na goedkeuring van het voorstel zal het gemeentebestuur de laureaten huldigen op een 

jaarlijkse viering voor sportprestaties. 
 
art. 3- Kunnen als laureaat voorgedragen worden 

a) Individuele sportbeoefenaars woonachtig te Brasschaat. 
b) Alle sportbeoefenaars aangesloten bij een ploeg van een sportvereniging met zetel in 

Brasschaat kunnen enkel in ploegverband gehuldigd worden. 
c) Inwoners van Brasschaat die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in de  

Sport voor Allen beweging. 
d) Verenigingen met clubzetel te Brasschaat. 

 
art. 4- Personen en verenigingen die uitkomen in competitieverband moeten, om als laureaat 

voorgedragen te worden:  
a) een eerste plaats behaald hebben op gewestelijk, provinciaal of landelijk        

(Vlaamse liga) vlak;  
b) of een eerste, tweede of derde plaats behaald hebben op nationaal niveau;  
c) of geselecteerd zijn om deel te nemen aan wedstrijden op internationaal niveau:     

 EK, WK of OS. 
 Op internationaal niveau (officiële wedstrijden of open kampioenschappen) moeten 

minimum drie verschillende landen deelgenomen hebben en moet de laureaat een 
eerste, tweede of derde plaats behaald hebben. 

 Al deze prestaties moeten gevaloriseerd zijn door de federatie waarbij de laureaat is 
aangesloten. 

 
art. 5- Als een atleet een podiumplaats behaalt tijdens een tornooi, wordt zijn/haar sportprestatie 

enkel aanvaard als het een officiële titel betreft, en het tornooi goedgekeurd is door de 
federatie als officiële wedstrijd. 

 
art. 6- De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen zal jaarlijks gepubliceerd worden in 

de Brasschaatse Film en op de gemeentelijke website. De kandidaturen kunnen ingediend 
worden door : 
a) Het Bestuur van de gemeentelijke Sportraad; 
b) De verenigingen vermeld onder art. 3b en 3d; 
c) Personen vermeld onder art 3a en 3c. 

 
art. 7- Voorgedragen kandidaturen van verenigingen en/of inwoners uit Brasschaat die zich bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt op sportgebied zullen individueel behandeld worden door het 
Bestuur van de Brasschaatse Sportraad. 

 Deze laureaten komen in aanmerking voor volgende trofeeën: trofee voor sportverdienste voor 
individuele sportbeoefenaars, beker voor sportverdienste voor sportploegen, trofee 
beloftevolle jongere voor individuele sportbeoefenaars tot en met 17 jaar, Kapitteltrofee voor 
belangeloze inzet.  

 
art. 8- Om op de viering gelauwerd te kunnen worden, moeten de laureaten persoonlijk op de viering 

aanwezig zijn. Wanneer dit om een gerechtvaardigde reden niet mogelijk is, moet de 
sportdienst hiervan ten laatste 48 uur vooraf in kennis worden gesteld. 

 
art. 9- De uiteindelijke beslissing over de te vieren laureaten valt, na advies van het Bestuur van de 

Brasschaatse Sportraad, onder de bevoegdheid van het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Brasschaat. 

 
art.10- Alle behaalde titels worden vermeld in het boekje met het overzicht van alle sportlaureaten. 

De trofee of beker wordt uitgereikt voor de belangrijkste titel die de laureaat heeft behaald. 
Met als gevolg dat elke laureaat of ploeg slechts één trofee of beker kan ontvangen per jaar. 
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REGLEMENT verkiezing Trofee voor sportverdienste voor individuele sportbeoefenaars 

1. Komen hiervoor in aanmerking: dames en heren sportbeoefenaars (vanaf 18 jaar, geboren in 
1998 en vroeger), woonachtig te Brasschaat, die in het voorbije jaar een uitzonderlijke 
sportprestatie hebben geleverd. 

2. De prestatie moet bewezen worden aan de hand van officiële uitslagen of persknipsels. 
3. Personen die uitkomen in competitieverband moeten, om als laureaat voorgedragen te worden, 

voldoen aan één van volgende voorwaarden: 
- een eerste, tweede of derde plaats behaald hebben op (officiële) Belgische 

kampioenschappen. 
- geselecteerd zijn om deel te nemen aan (officiële) Europese kampioenschappen, of (officiële) 

internationale wedstrijden waaraan minstens 5 verschillende landen hebben deelgenomen. 
- geselecteerd zijn om deel te nemen aan wereldkampioenschappen en/of Olympische spelen. 

4. Iedere atleet kan slechts éénmaal in de 4 jaar de Trofee voor sportverdienste winnen in dezelfde 
sportdiscipline en dezelfde kampioenstitel. (bv. een Belgisch kampioen kan volgend jaar wel 
gelauwerd worden als Europees kampioen, maar niet als Belgisch kampioen).  

5. De beslissing van de jury is onbetwistbaar. 
6. Een specifiek aanvraagformulier zal naar de Brasschaatse sportverenigingen verzonden worden. 
 

 

REGLEMENT verkiezing Beker voor sportverdienste voor sportploegen 

1. Komen hiervoor in aanmerking: jeugd-, dames- en herenploegen. 
2. De ploeg moet aangesloten zijn bij een sportvereniging met zetel in Brasschaat. 
3. Ploegen die uitkomen in competitieverband, moeten om als laureaat te worden voorgedragen, 

een uitzonderlijke sportprestatie geleverd hebben. 
4. De ploeg moet worden voorgedragen door de sportvereniging, met het nodige bewijsmateriaal 

zoals uitslagen of krantenknipsels. 
5. Een specifiek aanvraagformulier zal naar de Brasschaatse sportverenigingen verzonden worden. 
6. De beslissing van de jury is onbetwistbaar. 
 

 

REGLEMENT verkiezing Trofee beloftevolle jongere voor individuele sportbeoefenaars tot en 
met 17 jaar 

1. Komen hiervoor in aanmerking: jeugd sportbeoefenaars tot en met 17 jaar (jongeren geboren in 
1999 of later), woonachtig te Brasschaat, die in het voorbije jaar een uitzonderlijke sportprestatie 
hebben geleverd. 

2. De prestatie moet bewezen worden aan de hand van officiële uitslagen of persknipsels. 
3. Personen die uitkomen in competitieverband moeten, om als laureaat voorgedragen te worden, 

voldoen aan één van volgende voorwaarden: 
- een eerste, tweede of derde plaats behaald hebben op (officiële) Belgische 

kampioenschappen. 
- geselecteerd zijn om deel te nemen aan (officiële) Europese kampioenschappen, of (officiële) 

internationale wedstrijden waaraan minstens 5 verschillende landen hebben deelgenomen. 
- geselecteerd zijn om deel te nemen aan wereldkampioenschappen en/of Olympische spelen. 

4. Iedere atleet kan slechts éénmaal in de 4 jaar de Trofee voor beloftevolle jongere winnen in 
dezelfde sportdiscipline en dezelfde kampioenstitel. (bv. een Belgisch kampioen kan volgend jaar 
wel gelauwerd worden als Europees kampioen, maar niet als Belgisch kampioen).  

5. De beslissing van de jury is onbetwistbaar. 
6. Een specifiek aanvraagformulier zal naar de Brasschaatse sportverenigingen verzonden worden. 
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REGLEMENT Kapitteltrofee voor belangeloze inzet 

1. De Kapitteltrofee wordt toegekend aan een persoon, woonachtig te Brasschaat, die zich 
belangeloos ten diensten heeft gesteld op het gebied van competitie- en recreatiesport. 

2. De kandidaat moet voorgedragen worden door de sportvereniging waarbij hij of zij is aangesloten. 
De aanvraag moet voldoende geformuleerd worden en door de jury controleerbaar zijn. 
(persartikels, verslagen, foto’s, getuigen, enz.…) 

3. De kandidaat die wordt voorgedragen, wordt geacht op de sportlaureatenviering aanwezig te zijn. 
4. De kandidaat kan slechts éénmaal de “Kapitteltrofee” verwerven. Het heeft geen belang of hij/zij 

lid is van één of meerdere clubs. 
5. De beslissing van de jury is onbetwistbaar. 
6. Een specifiek aanvraagformulier zal naar de Brasschaatse sportverenigingen verzonden worden. 

 
 

 
Dit reglement werd goedgekeurd op de vergadering van het bestuur van de sportraad op 04.12.2017. 


