
Stad Menen – Reglement jaarlijkse toekenning Sportprijzen Stad Menen 

Art 1: De Sportraad Menen kan jaarlijks een aantal sportprijzen toekennen, onder de voorwaarden in dit besluit bepaald. 

Art 2: Volgende onderscheidingen worden ingevoerd: 

1° kampioenen: elk jaar worden alle kampioenen, met minimum provinciaal niveau gehuldigd. Vanaf 2015 kunnen ook sporters 
die een uitzonderlijke sportprestatie leverden op minimaal nationaal niveau (vb. winnaar of ereplaats op nationaal of 
internationaal tornooi, deelnemers Europese Spelen, edm….) gehuldigd worden. De jury beslist of deze prestatie bijzonder 
genoeg is om opgenomen  te worden. 
Vanaf 2016 kunnen ploegen die promotie maken via winst in de eindrondes gehuldigd worden bij de uitzonderlijke 
sportprestaties. 

2° een prijs voor een beloftevolle jongere die in het afgelopen jaar één of meerdere uitzonderlijke prestaties heeft geleverd 
op minimum provinciaal niveau – maximum leeftijd = 21 jaar 

3° een prijs voor een persoon of ploeg van personen met een kwetsbaarheid die in het afgelopen jaar één of meerdere 
sportprestaties geleverd heeft op minimum provinciaal niveau 

4° een prijs voor een sportploeg die in het afgelopen jaar één of meerder e uitzonderlijke prestaties geleverd heeft op 
minimum provinciaal niveau  

5° een prijs voor een sportvrouw die in het afgelopen jaar één of meerdere uitzonderlijke prestaties geleverd heeft op 
minimum provinciaal niveau 

6° een prijs voor een sportman die in het afgelopen jaar één of meerdere uitzonderlijke prestaties geleverd heeft op minimum 
provinciaal niveau 

7° een prijs voor sportverdienste  die zich omwille van zijn of haar inzet en realisaties uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt 
heeft voor de sport en dit sedert geruime tijd 

De Sportraad/Sportdienst bepaalt de verdere modaliteiten van de prijzen vermeld in dit artikel. 

Vanaf 2016 kan een persoon of ploeg een sportprijs slechts 1 keer krijgen binnen een periode van 3 jaar. De verkiezing tot  
“sportverdienste” blijft éénmalig. 

Art. 3: De individuele laureaat, zowel van Kampioenen als Sportprijzen, dient gedurende het beoordelingsjaar gedomicilieerd 
te zijn in Menen.  De kandidaten voor de prijs Sportverdienste dienen in het uitreikingsjaar woonachtig te zijn in de entiteit 
Menen en kunnen slechts éénmalig bekroond worden. De ploeglaureaat komt uit een vereniging gevestigd in de entiteit 
Menen.  

Art. 4: De toekenning van de prijzen gebeurt door de Sportraad, op voorstelling van een representatieve jury, die kan 
samengesteld zijn uit volgende leden: 

- De voltallige beheerraad van de Sportraad waarvan de voorzitter in functie van juryvoorzitter 
- De functionerende Schepen voor Sport 
- De leden van de Sportdienst waarvan de sportfunctionaris in functie van secretaris 
- Vertegenwoordigers van de plaatselijke pers alsook sport gerelateerde Menenaars kunnen uitgenodigd worden om 

te zetelen in de jury 
 
De stemming is geheim. Elke stemgerechtigde is verplicht 3 stemmen uit te brengen op 3 verschillende kandidaten, indien 
deze in voldoend getal werden ingediend. 
Achter elke belangrijkste kandidaat plaatst men 3 punten, 2 punten achter de 2de en 1 punt achter de 3de. Indien er maar 2 
kandidaten zijn plaatst men 3 punten achter de belangrijkste en 2 punten achter de 2de kandidaat.  Bij gelijkheid van stemmen 
wordt hij of zij laureaat die het meest 3 punten haalde en vervolgens 2 punten. Is er dan nog gelijkheid dan is de stemming 
onder de voorzitter, secretaris en Schepen van Sport doorslaggevend. 
Na de toekenning van de prijzen worden de winnaars van de sportprijzen persoonlijk opgebeld. 

Art. 5: De Sportraad/Sportdienst wordt belast met de organisatie en de uitreiking van de prijzen. 



Art. 6: Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door de Sportraad/Sportdienst, die 
tevens beslist over de eventuele verdere uitvoeringsmodaliteiten. 
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