Reglement Sportprijzen Herne versie 7 december 2009

REGLEMENT
VERKIEZING SPORTPRIJZEN
HERNE
Artikel 1
Jaarlijks kent de gemeente Herne voor het voorbije kalenderjaar volgende sportprijzen toe:
• Sportman of sportvrouw van het jaar
• Sportploeg van het jaar
• Sportbelofte van het jaar
• Trofee voor sportverdienste
Met uitzondering voor de trofee voor sportverdienste dienen de kandidaten woonachtig te
zijn in Herne. In geval de kandidaat in de loop van het jaar verhuist, wordt enkel rekening
gehouden met die prestaties, die geleverd werden toen de kandidaat in Herne woonde.
Sportploegen moeten aangesloten zijn bij een erkende sportvereniging uit Herne.
Artikel 2
Elk jaar wordt een oproep voor het indienen van kandidaturen gedaan in het gemeentelijk
infoblad, per email aan de sportverenigingen en via de gemeentelijke website.
Kandidaturen moeten 2 weken voor de uitreiking van de prijzen, ingediend worden.
Elke kandidatuur moet ingediend worden samen met een omstandige motivatie. De
sportprestaties moeten op een eerlijke manier verkregen zijn.
Artikel 3
De prijs voor sportman of sportvrouw van het jaar wordt toegekend aan een individuele
sporter ongeacht zijn of haar leeftijd.
De prijs voor sportbelofte van het jaar wordt toegekend aan een individuele sporter die
tijdens het jaar nog geen 18 jaar werd.
Sportploegen moeten aangesloten zijn bij een erkende sportvereniging uit Herne.
De prijzen wordt toegekend voor een bijzondere sportprestatie geleverd tijdens het voorbije
kalenderjaar binnen de specifieke sporttak.
Een jury beslist aan welke genomineerden de prijzen worden toegekend.
Artikel 4
De trofee voor sportverdienste wordt toegekend aan een persoon of meerder personen die
zich gedurende meerdere jaren op sportieve of extra sportieve wijze dienstbaar hebben
gemaakt binnen het sportleven. Deze prijs kan slechts éénmalig per persoon of groep
personen toegekend worden.
Artikel 5
De jury bestaat uit de leden van de raad van bestuur van de sportraad. Indien een lid van de
raad van bestuur ook een lid is van een genomineerde vereniging, zal deze niet deelnemen
aan de stemming.
Artikel 6
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Bij afwezigheid tijdens de stemming van één of meerdere bestuursleden vindt
de stemming toch plaats en is ze geldig. In geval van staking der stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Artikel 7
De verkiezing van sportman of sportvrouw, sportbelofte en sportploeg van het jaar
geschiedt bij stemming op formulieren, waarop alle namen van de kandidaten per prijs in
alfabetische volgorde gerangschikt staan. De jury geeft evenveel punten als er kandidaten
zijn en dit naar eigen voorkeur. De laagste score gaat naar de kandidaat die volgens de jury
het minst voorkeur geniet.
Bij gelijke punten wordt tussen de winnende kandidaten een tweede stemming
georganiseerd.
Artikel 8
Voor de trofee voor sportverdienste worden de ingediende kandidaturen elk afzonderlijk op
hun waarde beoordeeld. Indien daarover geen eensgezindheid bestaat, dient er gestemd te
worden.
Artikel 9
De prijzen worden uitgereikt tijdens een officiële huldiging die door de sportraad wordt
georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur.
Artikel 10
Beslissingen die in dit reglement niet zijn voorzien, worden door de raad van bestuur van de
sportraad tijdens de verkiezingen of voorafgaande vergaderingen genomen. Tegen deze
beslissing is geen verhaal mogelijk.

