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Artikel 1: Wie huldigen we 

Het sportgala van gemeente Berlare wordt georganiseerd om uitzonderlijke sportprestaties van inwoners 
in het daglicht te brengen en deze atleten te huldigen. 

 
Naast de algemene huldiging van alle kandidaten zal er ook een sportfiguur en een sportploeg van het jaar 

verkozen worden. De bestuursleden van het sportgala en de vrijetijdsconsulent zullen op basis van de 

ingestuurde kandidaturen punten toekennen om zo de sportfiguur en sportploeg van het jaar te kiezen. 
 

Daarnaast kunnen de organisatoren ook een trofee van sportverdienste uitreiken voor een uitzonderlijke 
prestatie of inzet. Deze trofee kan men maar 1x ontvangen. 

 

Sportclubs die een jubileum gevierd hebben afgelopen jaar. 
 

Artikel 2: Laureaten 
Wie komt in aanmerking om op het sportgala gehuldigd te worden: 

 
Alle individuele sporters die het afgelopen jaar: 

• Een podiumplaats op een Belgisch, Vlaams of Provinciaal kampioenschap behaald hebben. 

• Zich gekwalificeerd hebben voor een internationale wedstrijd of kampioenschap. 

 

Alle vrijwilligers die: 

• Zich reeds meerdere jaren hebben ingezet om de sport binnen onze gemeente uit te bouwen. 

• Zich reeds meerdere jaren hebben ingezet binnen een sportclub. 
 

Alle laureaten (individu’s, vrijwilligers, sportploeg en G-sporter) moeten: 

• inwoner zijn van Berlare. 

• Sportploeg: 50 % van de activiteiten moet zich op Berlaars grondgebied afspelen. 

• Vrijwilligers: zijn de afgelopen 3 jaar niet gehuldigd in de categorie “vrijwilligers”. 
 

Artikel 3: Oproep 

De oproep tot kandidatuurstelling gebeurt via Infogem, gemeentelijke website 
(www.beleefberlare.be/sportgala), de facebookpagina van sportdienst Berlare/dienst vrije tijd en via de 

sportclubs per mail. 
 

Artikel 4: Kandidaturen indienen 
De kandidaturen worden schriftelijk, via mail of online (via de gemeentelijke website) ingediend voor 17 

december 2021. Nadien is het niet meer mogelijk om mensen te nomineren. Een kandidatuurstelling is 

pas geldig wanneer deze voorzien is van een duidelijke en correcte motivering en 2 beeldfragmenten, 
waarvan minstens 1 actiefoto. 

Wie een andere persoon dan zichzelf voordraagt, voegt de toestemming van de voorgedragen persoon aan 
de kandidatuur toe, of beroept zich enkel op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene zelf zijn 

openbaar gemaakt. Iedere voorgedragen kandidaat heeft het recht te eisen niet te worden voorgedragen, 

verkozen of gehuldigd. 
 

Reglement 
Gemeentelijk sportgala 

http://www.beleefberlare.be/sportgala


 

college van burgemeester & schepenen | Dorp 22 - 9290 Berlare | 052 43 25 00 | secretariaat@berlare.be 

www.berlare.be | IBAN: BE64 0910 0026 4252 2/2 

Artikel 5: verkiezing sportfiguur van het jaar 

Bij gebrek aan een volwaardige kandidaat wordt er geen sportfiguur van het jaar verkozen. 
 
Artikel 6: Aanwezigheid 

Iedere laureaat bevestigt zijn aanwezigheid op voorhand. Bij een niet aangekondigde afwezigheid blijft het 
gepersonaliseerde aandenken in het bezit van dienst vrije tijd en kan de laureaat het jaar daarop niet meer 

genomineerd worden. 


