
 
 
 
  

 
 

REGLEMENT - GALA VAN DE BRECHTSE SPORTSTERREN 2019 
 
De gemeente Brecht organiseert op vrijdag 22 februari 2019 een Gala van de Brechtse sportsterren. Tijdens dit 
evenement worden de sportieve prestaties van Brechtse inwoners en ploegen van het afgelopen jaar in de kijker 
gezet. Het sportgala vindt plaats in GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht.  
 

1. Aanmelden sportieve prestaties 
 
Alle Brechtse inwoners, ploegen en Brechtse sportverenigingen die in 2018 een opmerkelijke sportieve prestatie 
geleverd hebben, kunnen zich aanmelden als ‘SPORT-STER’. Aanmelden kan via het online formulier via 
www.sportiefbrecht.be ten laatste op maandag 14 januari 2019.  
 
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.  
 

2. De STER-TROFEEËN 
 
Bij aanmelding dienen de SPORT-STERREN een keuze te maken uit één van de zes categorieën. Alle geldig aangemelde 
SPORT-STERREN zullen tijdens het Sportgala dan voorgesteld worden aan de hand van deze zes categorieën.  
 
Bovendien zal per categorie één winnaar aangeduid worden die dan de STER-TROFEE behaald.  
 
Ster van Sportman:  

- de meest verdienstelijke Brechtse sportman van het jaar 2018. 
Ster van Sportvrouw:  

- de meest verdienstelijke Brechtse sportvrouw van het jaar 2018. 
Ster van Sportploeg:  

- de meest verdienstelijke Brechtse sportploeg van het jaar 2018. 
Ster van Sportbelofte:  

- de meest beloftevolle Brechtse jongere of jongerenploeg van het jaar 2018. 
o de kandidaat is in het jaar van de viering maximum 16 jaar.  
o Indien een ploeg zich kandidaat stelt, dan mag niemand van de ploegleden de leeftijd van 16 jaar 

overschrijden. 
Ster van G-Sporttrofee:  

- de meest verdienstelijke Brechtse G-sporter of sportploeg in van het jaar 2018. 
- of de meest verdienstelijke Brechtse persoon die door inzet te hebben geleverd heeft bijgedragen tot het 

stimuleren van G-sport in de gemeente Brecht van het jaar 2018. 
Ster van Coolste sportclub: 

- De Brechtse sportclub die inspanningen heeft geleverd op sportief of organisatorisch vlak waardoor de club 
een positieve uitstraling bezorgt aan de Brechtse sport. De club kan bovendien aantonen dat er veel plezier 
wordt beleefd binnen #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 3 jaar toegewezen 

krijgen. 

 
3. Stemming door een vakjury 

 
Eind januari worden via de website van de gemeente Brecht de SPORT-STERREN bekend gemaakt en vindt een 
stemming plaats. 
 
Voor het toewijzen van de STER-TROFEEËN wordt er een online stemming georganiseerd in 5 verschillende 
categorieën. Elke categorie is goed voor 20% van de stemmen: 

http://www.sportiefbrecht.be/


 

- Categorie 1: Stemmen van deskundigen ‘Pers en media’ 
- Categorie 2: Stemmen van de erkende Brechtse sportclubs (1 stem per club) 
- Categorie 3: Stemmen van de sport-experten (Sport Vlaanderen, BOIC, andere vakorganisaties, ex-

topsporters, regio-sportdiensten, …) 
- Categorie 4: Stemmen van de Gemeenteraadsleden en van de Raad van Bestuur van de Sportraad 
- Categorie 5: Stemmen van de Brechtse Publiekjury (1 stem per inwoner) 

 
De leden van categorie 1 tot en met 4 ontvangen een persoonlijke uitnodiging met een geheime link om hun stem uit 
te brengen. Iedere geadresseerde heeft recht op slechts één stem.  
 
Voor de publieksjury (categorie 5) wordt een apart online stemformulier verspreid aan de Brechtse bevolking. Iedere 
inwoner heeft recht op slechts 1 stem. Ongeldige of dubbele stemmen worden geschrapt. 
 
De stemming dient te gebeuren binnen een bepaalde termijn voorafgaand op de viering. 
 
Per categorie zal er één winnaar aangeduid worden die de STER-TROFEE met bijhorende geldprijs wint.  
De resultaten van de stemming worden pas bekend gemaakt tijdens de viering.  
 
Bij een eventueel ex aequo, zijn de stemmen van categorie 3 (sport-experten) van doorslaggevend belang. 
 

4.  Geldprijzen bij de sporttrofeeën 
 
De 6 winnaars van de STER-TROFEEËN ontvangen elk een geldbedrag van 200 euro onder de vorm van cadeaubonnen 
van de gemeente Brecht die kunnen besteed worden bij de Brechtse handelaars.  
 
De geldprijs 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: 

- De sporter heeft een aantoonbare stage of wedstrijd in het buitenland. 
- De sporter bezorgt een vooraf opgenomen videoboodschap. 
- De sporter wordt op de viering vertegenwoordigd door een naast familielid of trainer. 

 

5. Meer informatie 
 
Hebt u nog vragen of wens je meer informatie, contacteer de sportconsulente: 
Rika Rits 
Gemeenteplaats 1,  
2960 Brecht  
tel 03 660 28 33 
sportdienst@brecht.be  
www.sportiefbrecht.be  
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