
 
Reglement sportlaureaten Berchem   

 

 

Artikel 1 - inleiding 

Het district Berchem huldigt jaarlijks de verdienstelijke Berchemse 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 regelement worden deze criteria vastgelegd 

volgens een aantal categorieën.  

 

Artikel 2 – categorieën van sportlaureaten 

Laureaten kunnen voor de volgende categorieën genomineerd worden: 

• Categorie I: recreatieve sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 

• Categorie II: unisportfederaties en G-sportfederaties 

Voor de beide categorieën dienen de sporters een volgende prestatie te hebben geleverd:  

o Provinciale kampioenen- promotie naar hogere divisie 

o Finale van de beker competitie 

o Podiumplaats op Vlaams of Belgisch kampioenschap 

o Top 5 op Europese of Wereldkampioenschappen 

o Kwalificatie voor Olympische spelen of Paralympics  

 Categorie III: Jubilerende club 

o Iedere 25 jaar dat een club gevierd kan worden  

 

Artikel 3-  categorie I en II  

Voor categorie I en II moeten kandidaat laureaten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

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

kalenderjaar geleverd zijn. 

• Elke leeftijdscategorie komt in aanmerking.  

• Kandidaat laureaten moeten minimaal een eerste plaats behaald hebben op het Provinciaal 

kampioenschap of een promotie titel naar een hogere divisie of in de bekerfinale hebben 

gestaan. Clubkampioenschappen, schoolkampioenschappen en interclubs komen niet in 

aanmerking. 

• Of kandidaat laureaten hebben een podiumplaats behaald op een Vlaams of Belgisch 

kampioenschap, een top-5 klassering op een Europees of Wereldkampioenschap of een 

kwalificatie voor de Olympische of Paralympische spelen.  

• Om in aanmerking te komen voor de huldiging in de categorie sportieve vrijetijdsbesteding 

moet de organisatie een samenwerkingsovereenkomst hebben met het district Berchem. Dit 

omvat de gediplomeerde kandidaten van de diverse Start to´s. Deze kandidaten moeten 16 

jaar of ouder zijn.  

• Het kampioenschap moet georganiseerd zijn door een erkende federatie of een erkende 

organisatie. De officiële lijst van Sport Vlaanderen wordt hierbij gehanteerd.  

• De voorgedragen laureaten moeten inwoner zijn van het district Berchem of lid zijn van een 

Berchemse sportclub.  

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

bewijs van de behaalde titel (uittreksel, uitslagen,..) werd ingediend voor 1 februari van het 

lopende kalenderjaar komen in aanmerking.  

 

Artikel 4- categorie III Jubilerende club 

Voor categorie III moet de club aan de volgende voorwaarden voldoen: 



 
• Sportclub dient aangesloten te zijn bij een recreatieve sportfederatie of organisaties voor de 

sportieve vrijetijdsbesteding of unisportfederatie. 

• Sportclub moet een zetel hebben in het district Berchem.   

• Sportclub moet in het voorbije kalender jaar 25 jaar of een veelvoud hiervan bestaan.  

• Enkel sportclubs voor wie een volledig ingevulde inlichtingenfiche met bewijs van oprichting 

(statuten, verslagen,..) werd ingediend voor 1 februari van het lopende kalenderjaar komen 

in aanmerking.  

 

Artikel 5- trofee 

Elke laureaat ontvangt van het district Berchem een gepast aandenken alsook een attentie. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën. 

• Individuele sporter – kleine trofee en gadget 

o Indien de sporter een top 5 prestatie leverde op Europese of 

Wereldkampioenschappen of een Kwalificatie voor Olympische spelen of 

Paralympics ontvangt de laureaat een gepersonaliseerde trofee op plexiglas.  

• Ploegsporter- grote trofee voor ploeg en gadget per persoon 

o Indien de ploeg een top 5 prestatie leverde op Europese of 

Wereldkampioenschappen of een Kwalificatie voor Olympische spelen of 

Paralympics ontvangen de laureaten een gepersonaliseerde medaille.  

• Jubilerende club- Gepersonaliseerde trofee op plexiglas 

• Vrijetijdssporter- gadget 

De trofeeën worden tijdens de laureatenviering persoonlijk overhandigd aan de winnaars. Bij 

afwezigheid van de sporter kan een aangeduide vervanger de prijs tijdens de viering ophalen. Elke 

sporter krijgt ook een gadget. Deze kan enkel in ontvangst genomen worden indien de kandidaat 

aanwezig is tijdens de viering. Bij afwezigheid kan de kandidaat zonder voorafgaandelijke melding, 

vervalt het recht op dit geschenk.    

 

Artikel 6- Oproep  

Het district lanceert op het einde van het lopende jaar een algemene oproep aan de Berchemse 

sportverenigingen en inwoners om kandidaat laureaten voor te dragen. Daarvoor gelden de volgende 

voorwaarden: 

• Kandidaten kunnen zich aanmelden via het fiche dat vanaf december beschikbaar zal zijn via 

de website www.berchem.be/sport Deze blijft beschikbaar tot 1 februari van het lopende 

kalenderjaar.  

• Gedurende het hele kalenderjaar kan eenieder prestaties zoals genoemd in de drie 

categorieën genoemd in artikel 2 doorgeven aan de sportantenne van Berchem via 

sportantenne.berchem@stad.antwerpen.be Europese en prestaties op Wereldniveau zullen 

direct aan de Berchemnaars bekend gemaakt worden en de sporter ontvangt hiervoor een 

boeket bloemen.  

 

Artikel 7- Samenstelling en werking van de beoordelingscommissie 

• Alle aanmeldingen worden door de sportantenne van Berchem voorgelegd aan de sportraad 

van het district Berchem. Hierbij dienen in ieder geval de voorzitter, secretaris en ten minste 

1 ander lid aanwezig te zijn.  

• De beoordelingscommissie komt samen binnen 3 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 vastgestelde voorwaarden.  

• De finale beslissing over de huldiging van de sportlaureaten wordt door het districtscollege 

genomen op basis van het advies van de beoordelingscommissie door middel van een 

collegebesluit. 

• Alle aanmeldingen worden per brief geïnformeerd of ze al dan niet gehuldigd worden tijdens 

de viering.  

• Elke Berchemse sportclub ontvangt een uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens de 

laureatenviering. Daarnaast is iedere Berchemnaar welkom op de viering mits ze zich ten 

laatste 1 week op voorhand aanmelden via sportantenne.berchem@stad.antwerpen.be  

 

Artikel 8  

Dit reglement is van toepassing na goedkeuring door de districtsraad van Berchem op 21 september 

2017. 


