
 

 
 
Artikel 1 – inleiding 
 
Het district Ekeren huldigt jaarlijks de verdienstelijke Ekerse sporters voor de in het voorbije 

jaar geleverde prestaties. Om in aanmerking te komen voor een huldiging door het district 

moeten de sporters aan een aantal criteria voldoen. In dit reglement worden deze criteria 

vastgelegd volgens een aantal categorieën. 

 

Artikel 2 – categorieën van sportlaureaten 
 

Laureaten kunnen voor volgende categorieën genomineerd worden: 

 

 Categorie I: recreatieve sportfederaties en  organisaties voor de sportieve 

vrijetijdsbesteding  

o Provinciale kampioenen 

o Vlaamse of Belgische kampioenen  

o podiumplaats op Europese of Wereldkampioenschappen  

 Categorie II: unisportfederaties 

o Provinciale kampioenen 

o Vlaamse of Belgische kampioenen  

o podiumplaats op Europese of Wereldkampioenschappen, op Olympische 

spelen of Paralympics  

 Categorie III: Ekerse sportfiguur 

 

Artikel 3 – categorie I: recreatieve sportfederaties en organisaties voor de 
sportieve vrijetijdsbesteding 
 
Voor categorie I moeten kandidaat-laureaten aan volgende voorwaarden voldoen: 

• De sportprestaties moeten tussen 1 januari en 31 december van het voorgaande 

kalenderjaar geleverd zijn. 

• Kandidaat-laureaten moeten een eerste plaats behaald hebben op een Provinciaal, 

Vlaams of Belgisch kampioenschap of een podiumplaats op een Europees of 

Wereldkampioenschap. 

•  Het kampioenschap moet georganiseerd zijn door een erkende recreatieve 

sportfederatie of door een erkende organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding.  De 

officiële lijst met erkende recreatieve sportfederaties en organisaties voor sportieve 

vrijetijdsbesteding van BLOSO wordt hierbij gehanteerd. Clubkampioenschappen, 

schoolkampioenschappen en interclubs komen niet in aanmerking. 

• De voorgedragen laureaten moeten inwoner zijn van Ekeren of lid zijn van een Ekerse 

sportclub. 

• Enkel laureaten voor wie een volledig ingevulde inlichtingenfiche (1 per persoon) met 

bewijs van de behaalde titel (uittreksel uitslagen,...) werd ingediend vóór 31 

december komen in aanmerking. 
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Artikel 4 – categorie II – unisportfederaties 
 
Voor categorie III moeten kandidaat-laureaten aan volgende voorwaarden voldoen: 

• De sportprestaties moeten tussen 1 januari en 31 december van het voorgaande 

kalenderjaar geleverd zijn. 

• Kandidaat-laureaten moeten een eerste plaats behaald hebben op een Provinciaal, 

Vlaams of Belgisch kampioenschap of een podiumplaats op  een Europees of 

Wereldkampioenschap of op Olympische spelen of Paralympics. 

• Het kampioenschap moet georganiseerd zijn door een unisportfederatie. De officiële 

lijst met erkende unisportfederaties van BLOSO wordt hierbij gehanteerd. 

Clubkampioenschappen, schoolkampioenschappen en interclubs komen niet in 

aanmerking. 

• De voorgedragen laureaten moeten inwoner zijn van Ekeren of lid zijn van een Ekerse 

sportclub. 

• Enkel laureaten voor wie een volledig ingevulde inlichtingenfiche (1 per persoon) met 

bewijs van de behaalde titel (uittreksel uitslagen,...) werd ingediend vóór 31 

december komen in aanmerking. 

 

Artikel 5 – categorie III: trofee voor Ekerse sportfiguur 
 
Voor categorie III moeten kandidaten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 

• Kandidaten moeten een bijzondere en uitzonderlijke bijdrage aan sport in Ekeren 

geleverd hebben of nog steeds leveren en zo Ekeren als sportief district op de kaart 

zetten of hebben gezet. Een sport(st)er kan bijvoorbeeld omwille van uitzonderlijke 

prestaties met internationale uitstraling gehuldigd worden met deze bijzondere titel.   

• De kandidaten moeten uitzonderlijke sportprestaties geleverd hebben tussen 1 

januari en 31 december van het voorgaande kalenderjaar. 

• De voorgedragen kandidaten moeten inwoner zijn van Ekeren of lid zijn van een 

Ekerse sportclub. 

• De voorgedragen kandidaten moeten de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt 

hebben. 

• Enkel kandidaten voor wie een volledig ingevulde inlichtingenfiche (1 per persoon) 

met bewijs van de behaalde titel (uittreksel uitslagen,...) werd ingediend vóór 31 

december komen in aanmerking.  

• De trofee voor Ekerse sportfiguur is een éénmalige bekroning 

 

Artikel 6 – trofee  
 
Elke laureaat van categorie I en II ontvangt een aandenken/diploma alsook een attentie in de 

vorm van een waardebon. 

De trofee voor de Ekerse sportfiguur bestaat  uit een kunstwerk van een bij voorkeur Ekerse 

kunstenaar. 

 

 
Artikel 7 – oproep door het district 
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Het district lanceert op het einde van het lopende jaar een algemene oproep aan de Ekerse 

verenigingen en inwoners om kandidaat-laureaten voor te dragen. Daarvoor gelden de 

volgende voorwaarden: 

• Gedurende het hele jaar en uiterlijk tot 31 december  kan eenieder een persoon 

nomineren voor de trofee van Ekerse sportfiguur via het formulier dat beschikbaar is 

op de website www.ekeren.be. 

 
Artikel 8 – samenstelling en werking van de beoordelingscommissie 
 

• De geldig ingediende kandidaturen worden voorgelegd aan het districtscollege dat 

beslist over de huldiging op basis van het advies van een beoordelingscommissie. De 

beoordelingscommissie bestaat uit de sportantenne, twee externe sportdeskundigen 

en twee externe sportadviseurs en brengt een gemotiveerd advies uit aan het 

districtscollege. De districtssecretaris of zijn/haar afgevaardigde treedt op als 

secretaris van de beoordelingscommissie. De secretaris van de 

beoordelingscommissie heeft geen stemrecht. 

• De beoordelingscommissie komt samen binnen de 4 weken na afsluitdatum om de 

laureaten aan te duiden. 

• Om belangenvermenging te vermijden zal een lid van de beoordelingscommissie dat 

familiale banden heeft tot en met de tweede graad met een genomineerde, zich in 

voorkomend geval laten vervangen. 

• De beoordelingscommissie valideert de geldigheid van de kandidaturen volgens de in 

dit reglement vastgelegde voorwaarden. 

• Voor categorie III (trofee voor Ekers sportfiguur) worden uit de ingediende 

kandidaturen 3 kandidaten genomineerd voor de titel. De beoordelingscommissie 

maakt voor haar keuze een omstandige motivering op die genotuleerd wordt door de 

secretaris van de commissie.  

• De leden van de beoordelingscommissie zijn tot volledige geheimhouding verplicht 

over de stemming en de keuze van de kandidaten. 

• De genomineerden voor de Ekerse sportfiguur worden voor de viering verwittigd 

door de sportdienst. 

• Elke Ekerse sportclub wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de 

laureatenviering. Elke aanwezige sportclub krijgt één stem om uit deze 3 

genomineerden de Ekerse sportfiguur te kiezen.  Deze sportclubs geven als volgt 

punten op hun favoriet:  voor de eerste plaats in de top 3 krijgt de kandidaat 5 

punten, voor de tweede plaats in de top 3 krijgt de kandidaat 3 punten, voor de 

derde plaats in de top 3 krijgt de kandidaat 1 punt.  

• De kandidaat met de meeste punten wordt verkozen tot Ekerse sportpersoonlijkheid. 

Bij ex-aequo wordt de prijs toegekend aan de genomineerde die het meest hoge 

scores (5 punten) heeft behaald. 

 
Artikel 9 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 december 2015 
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