
Reglement Sportreferendum 

Goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen op maandag 28 oktober 2019.  

Artikel 1 

 Het sportreferendum beoogt het huldigen van de clubs en atleten die in 2019 een 

uitzonderlijke prestatie hebben neergezet. 

Artikel 2 

Het sportreferendum omvat volgende categorieën: 

1. Sportvrouw van het jaar (≥ 18 jaar) 

 Huldiging van de meest verdienstelijke sportvrouw (≥ 18 jaar) van het 

afgelopen jaar die de sport beoefent in competitieverband. 

 

2. Sportman van het jaar (≥ 18 jaar) 

 Huldiging van de meest verdienstelijke sportman (≥ 18 jaar) van het 

afgelopen jaar die de sport beoefent in competitieverband. 

 

3. Beloftevolle sportvrouw van het jaar (< 18 jaar) 

 Huldiging van de meest verdienstelijke beloftevolle sportman (< 18 jaar) van 

het afgelopen jaar die de sport beoefent in competitieverband. 

 

4. Beloftevolle sportman van het jaar (< 18 jaar) 

 Huldiging van de meest verdienstelijke beloftevolle sportvrouw (< 18 jaar) 

van het afgelopen jaar die de sport beoefent in competitieverband. 

 

5. Sportclub van het jaar 

 Huldiging van de meest verdienstelijke sportvereniging van het afgelopen 

jaar die de sport beoefent in competitie- of recreatieverband.  

 

6. Jeugdsportclub van het jaar (< 18 jaar) 

 Huldiging van de meest verdienstelijke sportvereniging, in de ruime zin van 

het woord:  

o o.b.v. geleverde prestaties  

o promotie en ondersteuning van de sport bij de jeugd 

 

7. Verdienstelijke G-sporter van het jaar 

 Huldiging van de meest verdienstelijke G-sporter van het afgelopen jaar. 

 G-sporters kunnen zich ook kandidaat stellen voor categorie 1 t.e.m. 4. 

 

8. Sportverdienste van het jaar  

 De trofee voor de sportverdienste van het jaar wordt toegekend aan een 

persoon (man/vrouw), team of vereniging als beloning voor: 

o Een jarenlange inzet en het promoten van de sport van zijn 

vereniging in het bijzonder, of het sportgebeuren in het algemeen 

binnen de stad. 

o Deze trofee kan slecht eenmalig toegekend worden aan eenzelfde 

persoon, team of vereniging. 



Artikel 3 

Om als kandidaat in aanmerking te komen voor één van de categorieën, vermeld in artikel 2 
van dit reglement, moet men: 
 

 Voor individuele kandidaten: aangesloten te zijn bij een club waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is in Oudenaarde of minstens 2 jaar een verblijfplaats 

hebben in Oudenaarde. 

 Voor verenigingen: de maatschappelijke zetel in Oudenaarde hebben. 

 De kandidatuurstelling volgens de gestelde voorschriften indienen bij de sportdienst.  

 

Artikel 4 

 Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden op de sportdienst en op de website. 

 Het aanvraagformulier dient volledig, en met de nodige bewijsstukken, ingevuld en 

opgestuurd te worden vóór 15 december naar de sportdienst, Rodelos 1A, 9700 

Oudenaarde, sportdienst@oudenaarde.be.  

 Kort beeldfragmenten en foto’s van de kandidaten dienen bezorgd te worden aan de 

sportdienst, Rodelos 1A, 9700 Oudenaarde, sportdienst@oudenaarde.be. 

 De ingediende kandidaturen moeten gemotiveerd en gestaafd zijn met alle voorhanden 

zijnde documentatie die de jury toelaat een zo goed mogelijk beeld te vormen van de 

geleverde prestatie.  

 De kandidaturen voor de verschillende categorieën kunnen ingediend worden door 

iedereen.  

 Iedereen kan zich slechts voor 1 categorie kandidaat stellen.  

 Na de vooropgestelde datum zullen geen kandidaturen meer aanvaard worden. 

Artikel 5  

 De jury is samengesteld uit minimum 5 leden. 

 De leden van de jury kunnen sportfunctionarissen zijn uit andere gemeenten of steden, 

voorzitters van sportraden uit andere gemeenten of steden, afgevaardigden van Sport 

Vlaanderen en andere federale of nationale sportinstanties (bv. BOIC, MOEV, ISB,…). 

 De schepen van sport zit de juryzitting voor en is niet stemgerechtigd. 

 De juryzitting vindt plaats in gesloten kring. 

 De jury ziet na of alle ingediende kandidaturen voldoen aan de gestelde voorschriften 

en zij beslist over de ontvankelijkheid van de kandidatuur. 

 Elk jurylid beschikt hiervoor over 3 quoteringen: 5 punten, 3 punten en 1 punt en is 

verplicht om elk van deze punten toe te kennen. 

 Na de stemming over de verschillende categorieën telt de voorzitter de stemmen onder 
toezicht van de aanwezige juryleden. 

 Bij gelijke quotering van 2 of meerdere kandidaten, gaat de nominatie naar diegene die 

het hoogste aantal quoteringen met 5 punten heeft gekregen. 

 Indien dan nog het aantal quoteringen met 5 punten gelijk is, gaat de nominatie naar 

diegene die dan nog het hoogste aantal quoteringen met 3 punten heeft verkregen. 

 Is er nog gelijkheid onder de kandidaten, dan wordt er opnieuw gestemd. 

 De kandidaat met het hoogst aantal behaalde punten is verkozen tot laureaat in de 
categorie waarvoor zijn of haar kandidatuur werd ingediend. 

 Indien slechts 1 kandidatuur werd ingediend per categorie, zal deze kandidaat de helft 

van het maximaal te halen punten + 1 moeten behalen om de trofee te behalen. 

 De stemming is geheim. 
 

* Voor de categorie G-sport is geen verkiezing voorzien, alle voorgedragen kandidaten worden gehuldigd. 
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Artikel 6 

 De laureaten ontvangen een waardevolle prijs, de overige voorgedragen kandidaten 

ontvangen aan attentie.  

 De prijzen en attenties worden enkel tijdens de jaarlijkse sportreferendum aan de 

betrokken kandidaat of zijn plaatsvervanger persoonlijk overhandigd. Indien de 

kandidaten of hun plaatsvervanger niet aanwezig zijn op de dag van het 

sportreferendum, kan de betrokken kandidaat zijn prijs niet ontvangen.  

 

Artikel 7 

 Kandidaten die niet binnen de vooropgestelde categorieën tot hun recht komen, zullen 

door de jury van een oplossing voorzien worden bij meerderheid van geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 Over zaken die niet vermeld staan in dit reglement beslist de jury. 

 

Artikel 8 

 Door deelname verklaren de verenigingen/team/atleten zich akkoord met het 

reglement sportreferendum. 

 


