REGLEMENT TROFEEEN SPORTPRESTATIE EN
TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE

Art. 1. – Op initiatief van de stedelijke sportraad worden jaarlijks 3 trofeeën uitgereikt:
een Trofee Sportprestatie aan een club, man of vrouw die een uitzonderlijke
sportprestatie heeft geleverd, een Trofee Sportprestatie aan een jongere die de
leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt en die een uitzonderlijke sportprestatie
heeft geleverd, en de Trofee voor Sportverdienste voor een uitzonderlijke prestatie
bij een bepaalde club gepresteerd door een persoon, groep of club.
Art. 2. – De kandidaten voor de trofeeën moeten minstens 1 jaar woonachtig zijn te
Nieuwpoort of lid zijn van een Nieuwpoortse club die aangesloten is tot de
sportraad.
Art.3. – De kandidaturen kunnen voorgedragen worden door iedere inwoner van
Nieuwpoort of iedere vereniging lid van de sportraad.
Art. 4. – Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur van de
sportraad, p.a. Sportsecretariaat, Dudenhofenlaan 2B, 8620 Nieuwpoort.
De kandidaturen dienen te vermelden:
- een opsomming van de geleverde prestaties (of inzet) van het voorbije jaar (of
voorbije jaren);
- naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
- naam van de club of persoon die de voordracht doet.
De kandidaturen dienen degelijk gepotiveerd te zijn, gedateerd en genaamtekend.
Art. 5. – Het dagelijks bestuur selecteert de voordrachten en heeft het recht van aan de
binnengekomen kandidaturen personen of verenigingen toe te voegen.
Art. 6. – Het dagelijks bestuur kan eervolle vermeldingen toekennen.
Art. 7. – Indien geen opmerkelijke prestaties geleverd werden kan besloten worden om de
trofeeën niet toe te kennen.
Art. 8. – Het dagelijks bestuur beslist over de kandidaturen bij gewone meerderheid
(de helft + 1). Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend. Desgevallend kan het bestuur beroep doen op een deskundige die
echter geen stemrecht heeft. Een lid van het dagelijks bestuur verlaat de
vergadering bij beraadslaging en stemming wanneer hijzelf, of een lid van zijn
familie of een lid van zijn vereniging werd voorgedragen.
Art. 9. – Kandidaturen worden ingewacht ten laatste 15 december van het jaar waarin de
prestaties geleverd werden.
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