
 
 
 
  

 
 

REGLEMENT KAMPIOENENVIERING GEMEENTE BRECHT 
 
De Gemeentelijke Sportraad organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur een 
kampioenenviering. Tijdens dit jaarlijks gebeuren is worden de sportieve prestaties van het afgelopen jaar 
extra in de kijker te zetten. De kampioenenviering vindt plaats op zaterdag 18 februari 2017 om 19.30 uur 
in Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, 2960 Brecht.  
 
Artikel 1. Huldiging van de verdienstelijke sportprestaties 
 
Personen die individueel gehuldigd worden, dienen op het moment van de huldiging als inwoner van Brecht 
ingeschreven zijn. Bij ploegsporten (vanaf 2 personen) dient de ploeg uit te komen onder een Brechtse 
sportvereniging en dient minimum één van de spelers officieel als inwoner van Brecht ingeschreven te zijn.  
 
Komen in aanmerking om gehuldigd te worden op de kampioenenviering:  

- De personen of ploegen die gewestelijk of provinciaal kampioen geworden zijn tijdens het voorbije 
kalenderjaar. 

- De personen of ploegen die een podiumplaats behaalden op het landelijk, Belgisch, Europees, 
Wereldkampioen of Olympisch kampioenschap tijdens het voorbije kalenderjaar. 

- Naast de bovenstaande categorieën kunnen ook andere opmerkelijke sportieve prestaties in 
overweging genomen worden door de sportraad voor een huldiging. Tijdens de 
bestuursvergadering die voorafgaat aan de kampioenenviering selecteert de sportraad de personen 
of ploegen die hiervoor in aanmerking komen. 

 
Artikel 2. Verkiezing en uitreiking van de trofeeën 
 
Alle Brechtse inwoners en Brechtse sportverenigingen die menen dat zij in het voorbije kalenderjaar een 
opmerkelijke of uitzonderlijke sportieve prestatie geleverd hebben, kunnen zich kandidaat stellen voor één 
van onderstaande trofeeën.  
 
Individuele kandidaten dienen op het moment van de viering als inwoner van Brecht ingeschreven zijn. 
Bij ploegsporten (vanaf 2 personen) dient de ploeg uit te komen onder een Brechtse sportvereniging en 
dient minimum één van de spelers officieel als inwoner van Brecht ingeschreven te zijn.  
 
Voor volgende trofeeën kan men zich kandidaat stellen: 

- Sportman: de meest verdienstelijke sportman 
- Sportvrouw: de meest verdienstelijke sportvrouw 
- Sportploeg: de meest verdienstelijke sportploeg 
- Sportbelofte: de meest beloftevolle jongere of jongerenploeg. De kandidaat is in het jaar van de 

viering maximum 16 jaar. Indien een ploeg zich kandidaat stelt, dan mag niemand van de 
ploegleden de leeftijd van 16 jaar overschrijden. 

- G-Sporttrofee: de meest verdienstelijke G-sporter of -ploeg die sport beoefent in recreatief of 
competitieverband en daarbij een bijzondere of opmerkelijke sportieve prestatie heeft neergezet. 
OF door activiteiten, prestaties of inzet te hebben geleverd die heeft bijgedragen tot het stimuleren 
van G-sport in het algemeen of in de gemeente. 

 
Tijdens de bestuursvergadering die voorafgaat aan de kampioenenviering selecteert de sportraad maximum 
drie kandidaten of ploegen per trofee. Deze genomineerden worden pas bekend gemaakt tijdens de 
kampioenenviering. 
 
De sportraad stelt een deskundige 3-hoofdige jury samen die tijdens de kampioenenviering één winnaar per 
trofee verkiest uit de genomineerden. 
 
De jury wordt als volgt samengesteld:  

- Maximum 1 bestuurslid van de sportraad  
- Minimum 2 onafhankelijke juryleden die een ruim zicht hebben op het (Brechtse) sportleven  

Bijvoorbeeld: (sport)perscontacten, voormalige topsporters, vertegenwoordigers van de Provinciale 
sportdienst, BLOSO, regio-sportdienst … 



 

 
Artikel 3. Prijzen en trofeeën 
 
De trofeeën worden tijdens de kampioenenviering persoonlijk overhandigd aan de winnaars. Bij afwezigheid 
kan de trofee nog opgehaald worden op de sportdienst tot 4 weken na de viering.  
 
Aan het behalen van een trofee is een geldbedrag verbonden onder de vorm van cadeaubonnen van de 
gemeente Brecht die kunnen besteed worden bij de Brechtse handelaars. Deze prijs kan enkel in ontvangst 
genomen worden indien de kandidaat of ploeg persoonlijk aanwezig is tijdens de viering. Bij afwezigheid 
vervalt het recht op dit geldbedrag. 
 
Een uitzondering kan gemaakt worden voor (top)sporters die niet aanwezig kunnen zijn omwille van 
sportieve verplichtingen in het buitenland.  
Zij dienen wel aan volgende voorwaarden te voldoen: 

- Hij/zij heeft een aantoonbare stage of wedstrijd in het buitenland. 
- Hij/zij bezorgt een videoboodschap aan de sportdienst waarin hij/zij zichzelf en zijn/haar sportieve 

prestaties kort voorstelt. 
- Hij/zij wordt op de kampioenenviering vertegenwoordigd door een naast familielid of trainer. 

 
Een totaalbedrag van 900 euro wordt als volgt verdeeld onder de winnaars van de trofeeën: 

Sportman: 200 euro 
Sportvrouw: 200 euro 
Sportploeg: 300 euro 
Sportbelofte: 100 euro 
G-sporttrofee: 100 euro 

 
Artikel 4. Indienen kandidatuur 
 
De kandidaturen voor de kampioenenhuldiging evenals voor de trofeeën dienen binnengebracht te worden 
aan de sportdienst, op de daartoe voorziene formulieren ten laatste op vrijdag 6 januari 2017. 
 
De formulieren kan je digitaal downloaden via www.sportiefbrecht.be  
 
Hebt u nog vragen of wens je meer informatie, contacteer de sportconsulent: 
Hendrik Braspenning 
tel 03 660 28 33 
sportdienst@brecht.be  
Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht 
 

http://www.sportiefbrecht.be/
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