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1. Inleiding 
Wilrijk is een sportief district, dat moet gezegd. 
Zowel qua aanwezige en gevarieerde sportinfrastructuur, sportevenementen en sportverenigingen. 
Dit maakt dat er jaarlijks mooie prestaties worden geleverd. 
Om sporters, sportploegen, en –verenigingen een blijk van waardering te geven, organiseert het 
district jaarlijks een avond waarbij Sportief Wilrijk in de bloemetjes wordt gezet. 
In dit reglement leest u wie en wat er in aanmerking komen om gevierd te worden. 

 
 
2. Wie komt er in aanmerking om gevierd te worden? 
Sporters of ploegen die topprestaties leveren 

 Individuele sporter of ploeg die in hun discipline kampioen, 2de of 3de werden. 
(Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen en Paralympics, Europese 
Kampioenschappen) 

 Individuele sporter of ploeg die in hun discipline Belgisch, Vlaams , Provinciaal Kampioen of 
kampioen in een respectievelijke competitie werden. 

 
De Laureaat 

 Individuele sporter of ploeg die op sportief vlak wat gepresteerd heeft of die zich op een 
andere manier in de sport verdienstelijk gemaakt heeft. Vb Belgisch record verbroken, 
geselecteerd voor EK/ WK/OS,… 

 
Jubilerende clubs 

 Jubilerende clubs die 25 jaar of een veelvoud hiervan bestaan worden in de bloemetjes 
gezet. 

 
 

3. Welke trofeeën worden uitgereikt? 
Trofee voor sportverdienste 

 Voor uitzonderlijke sportprestaties kunnen sporters of sportploegen vanaf 18 j. hun 
kandidatuur met motivatie stellen/ of kunnen door hun club voorgedragen worden voor de 
Trofee van sportverdienste van het District Wilrijk. 

 De individuele kandidaten moeten woonachtig zijn in Wilrijk. 

 Een laureaat komt na bekroning de daaropvolgende vijf jaar niet meer in aanmerking voor 
het behalen van de trofee. 
 

Trofee voor beloftevolle jeugdsporter of jeugdsportploeg 

 Voor uitzonderlijke sportprestaties kunnen jeugdsporters of jeugdsportploegen vanaf 16 j. 
hun kandidatuur met motivatie stellen/ of kunnen door hun club voorgedragen worden voor 
de Trofee voor beloftevolle jeugdsporter/ jeugdsportploeg van het District Wilrijk. 

 De individuele kandidaten moeten woonachtig zijn in Wilrijk. 
 

 
4. Voorwaarden 

 De sporters of ploegen zijn lid van een club die aangesloten is bij de Wilrijkse sportraad of 
zijn inwoners van het district Wilrijk. 

 Elke leeftijdscategorie komt in aanmerking 

 De kandidatuurstelling dient vergezeld te zin van de nodige motivatie 

 Zowel prestaties van recreatieve/ amateursporters als beroepssporters komen in aanmerking 

 De prestatie(s) werd(en) geleverd in het voorgaande kalenderjaar. 



 Een sporter kan slechts voor eenzelfde prestatie in 1 district gevierd worden voor zover dit 
kan nagetrokken worden. 

 
 
5. Procedure 

 Kandidaten worden door de club voorgesteld of dragen zichzelf voor en dit ten laatste op 31 
december van het desbetreffende kalenderjaar. 

 De sportantenne lijst alle kandidaturen op en bezorgt deze aan de adviesraad sport ter 
advies 

 De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de schepen voor sport en de sportantenne , 
rekening houdend met het advies van de adviesraad sport.  

 
6. Verdere bepalingen 

 De sporter of sportploeg die een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet in het voorgaande 
kalenderjaar en die niet kan worden ondergebracht in de voornoemde artikels, kan gevierd 
worden na voordracht van de sportraad en de sportantenne. Indien geen eensgezindheid 
worden deze beoordeeld door een samengestelde jury.(*)  
 

 Kandidaturen moeten bezorgd worden aan de sportantenne van Wilrijk en dit telkens ten 
laatste op 31 december van het desbetreffende jaar. 
Sportantenne Wilrijk 
Bist 1 
2610 Wilrijk 
Sportantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be 

 

 In geval van betwisting is het district bevoegd. 
 
 
(*) De jury zal samengesteld zijn uit een vertegenwoordiger van de sportraad, de sportantenne, het 
college en de fractieleiders. 


