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Gala van de Sporttrofee Deurne 2017 

Reglement 
 
 

CATEGORIEËN 
 

In volgende categorieën kunnen kandidaten genomineerd worden. 
− Laureaten van de sport Deurne 2017 

Ploeg of sporter die in 2017 een titel behaalde in zijn sporttak op provinciaal, regionaal, Vlaams en 
nationaal niveau en een podiumplaats op internationaal niveau. 

 

− Sporttrofee Deurne 2017 * 
Ploeg of sporter die in 2017 een uitzonderlijke prestatie leverde of die zich het meest verdienstelijk 
maakte. 

 

− Lifetime Achievement Award * 
Persoon waarvan het vrijetijdsleven in het teken staat/stond van de sport en de sportvereniging. Als 
sporter, als begeleider, als coach, als vrijwilliger, als … . 

 

− G-sporttrofee 2017 * 
G-ploeg of G-sporter die in 2017 een uitzonderlijke prestatie leverde of die zich het meest 
verdienstelijk maakte. 

 

− NIEUW: Jeugdsporttrofee 2017 * 
Jeugdploeg of jeugdsporter die zich in 2017 het meest verdienstelijk maakte. Niet (alleen) de 
prestaties zijn hier belangrijk, maar wel het totaalpakket (vooruitgang, leervermogen, fairplay, 
gedrag op en naast het veld, inzet als vrijwilliger, rolmodel voor andere sporters, …). 
De sportvereniging waar de sporter of de ploeg aangesloten is, krijgt tijdens de uitreiking de gepaste 
aandacht. Deze zorgt namelijk niet alleen voor een goede omkadering, maar ook voor ontplooiings-
kansen die gepaard gaan met een degelijke opleiding en begeleiding voor de jongeren. 
VOORWAARDEN LEEFTIJD: in 2017 was de sporter 17 jaar of jonger. Een ploeg zat in een categorie 
voor  -18-jarigen of jonger. 

* OPGELET: de nominatie dient gestaafd te worden met een goed onderbouwde motivatie, zodat de jury 
een duidelijk beeld krijgt van de kandidaat.  

 

HOE NOMINEREN? 
 

Wie kan genomineerd worden? 
− Sporters die in Deurne wonen of die lid zijn van een Deurnse sportvereniging 
− Ploegen van een Deurnse sportvereniging 

 

Wie kan nomineren? 
− Inwoners van Deurne 
− Sporters en sportverenigingen 
− Bestuursleden Raad van Bestuur sportraad Deurne 

 

Het inschrijvingsformulier (één per kandidaat) en het bewijs van de geleverde prestatie moet ten laatste  
15 december 2017 binnen zijn op het secretariaat van de sportantenne Deurne (per mail of per post).  


