
REGLEMENT VIERING TOPSPORT 
 
 
 
Artikel 1 Doel 

 
Het district Merksem organiseert in samenwerking met de sportraad de jaarlijkse viering topsport. 
Tijdens de viering worden  

1. de sporters gehuldigd die het afgelopen sportjaar deelnamen aan Olympische Spelen of 
Paralympische Spelen, Wereldspelen, Europees- en/of Wereldkampioenschap,  
Jeugdolympiades of Universiades of de titel van Belgisch, Vlaams of Provinciaal kampioen 
behaald hebben .  

2. Daarnaast worden de topsportclubs beloond en wordt er een Sportambassadeur verkozen. 
3. Ook is er een G-sporttrofee. 

 
De viering topsport vindt jaarlijks plaats in het 1

ste
 kwartaal van het daaropvolgende jaar.  

 
 

Artikel 2 Wie komt in aanmerking om gevierd te worden 

 
Komen in aanmerking om gevierd te worden op de viering: 
 

1. Individuele topsporters: dit zijn enerzijds personen die deelgenomen hebben aan Europese, 
Wereld, Olympische of Paralympische kampioenschappen, de Wereldspelen, 
jeugdolympiades of universiades.  Anderzijds zijn dit ook de personen die de titel van 
Belgisch, Vlaams of Provinciaal kampioen behaald hebben tijdens het voorbije kalenderjaar. 
 
Individuele topsporters dienen bovendien op het moment van de huldiging als inwoner van 
Merksem ingeschreven te zijn of lid te zijn van een Merksemse sportclub. 

 
2. Ploegsporters: dit zijn enerzijds de ploegen of leden van nationale teams die deelgenomen 

hebben aan Europese, Wereld-, Olympische of Paralympische kampioenschappen, de 
Wereldspelen, jeugdolympiades of universiades.  Anderzijds zijn dit ook de ploegen de titel 
van Belgisch, Vlaams of Provinciaal kampioen behaald hebben tijdens het voorbije 
kalenderjaar. 

 
Ploegsporters (vanaf 2 personen) dienen bovendien uit te komen onder een Merksemse 
sportvereniging. Leden van een ploeg zijn ofwel officieel als inwoner van Merksem 
ingeschreven of lid van een Merksemse sportclub. 
 

3. G-Sporter: dit is de meest verdienstelijke persoon die door activiteiten, prestaties of inzet te 
hebben geleverd, heeft bijgedragen tot het stimuleren van G-sport in het algemeen of in het 
district Merksem. Deze titel en trofee kan men slechts éénmalig in zijn of haar sportcarrière 
ontvangen. 
 
De G-sporter dient bovendien op het moment van de huldiging als inwoner van Merksem 
ingeschreven te zijn of lid te zijn van een Merksemse sportclub. 
 

4. Sportambassadeur: dit is de persoon die zich al jarenlang belangeloos inzet voor de topsport 
in Merksem en de topsport in Merksem wil uitbouwen, ondersteunen en verbeteren. Deze titel 
en trofee kan men slechts éénmalig in zijn of haar leven ontvangen.  

 
 

 
 
 
 
 
 



Artikel 3 Procedure 
 
 
 

1. Indienen van een kandidatuur 
 

De kandidaturen voor zowel de individuele topsporters, de ploegsporters als de G-sporter en de 
Sportambassadeur dienen ingestuurd te worden naar de Sportantenne Merksem op de daartoe 
voorziene formulieren 31 december van het jaar voorafgaand aan de viering.  
 
Dit kan per mail naar sportantenne.merksem@stad.antwerpen.be. 
 
De formulieren zijn digitaal verkrijgbaar via www.merksem.be 
 

 
 

2. Beoordeling van de kandidaturen 
 
Het comité, samengesteld uit de voorzitter van de sportraad en enkele representatieve leden van de 
sportraad en de Sportantenne, verzamelt de kandidaturen, beoordeelt deze op de vooropgestelde 
criteria (zie artikel 2) en maakt hieruit een selectie.  
 
Het comité legt deze lijst van geselecteerden ter advies voor aan het districtscollege. 
 
Het districtscollege beslist op gemotiveerde wijze over deze geselecteerde kandidatuurstellingen.. 
 
Het niet selecteren van een kandidaat kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot een 
schadevergoeding of compensatie in welke vorm dan ook. 
 

 
3. Medaille, geschenk en trofee 

 
1. Aan al de laureaten wordt een medaille overhandigd. 

 
In het geval van de individuele sporters betreft het een gepersonaliseerde medaille. 
 
In het geval van de ploegsporters betreft het een medaille met de vermelding van de naam 
van de ploeg. 
 
Deze medaille wordt  tijdens de viering topsport persoonlijk overhandigd aan de winnaars. Bij 
afwezigheid van de sporter kan een aangeduide vervanger de prijs tijdens de viering ophalen. 
De medaille kan ook nog opgehaald worden bij de Sportantenne tot 4 weken na de viering. 

 
2. Naast de ontvangst van de medaille, krijgt elke sporter ook nog een geschenk.   

Bij afwezigheid van de kandidaat zonder voorafgaandelijke melding, vervalt het recht op dit 
geschenk. 
 

3. Aan de verkozen Sportambassadeur zal, ter nagedachtenis van de overleden erevoorzitter en 
Stroboer Jos Nuyens, de "trofee Jos Nuyens" uitgereikt worden. 
 

4. Aan de G-sporter wordt ook een trofee overhandigd. 
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