
 

REGLEMENT KAMPIOENENHULDE BERLAARSE SPORTRAAD 
 

 

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1 

 

Het gemeentebestuur van Berlaar en de Berlaarse sportraad organiseren jaarlijks een 

kampioenenhulde die tot doel heeft om Berlaarse sporters en Berlaarse sportverenigingen die een 

noemenswaardige sportieve prestatie leverden te lauweren.  

 

Artikel 2 

 

De kampioenenhulde bestaat uit een kampioenenviering onder leiding van de Berlaarse sportdienst en 

het uitreiken van één of meer sporttrofeeën en erepenningen onder leiding van de Berlaarse 

sportraad. 

 

Artikel 3 

 

De datum van de kampioenenhulde wordt in samenspraak met de Berlaarse sportdienst vastgelegd door 

het dagelijks bestuur van de sportraad en valt gebruikelijk in de loop van de maand maart. 

 

Artikel 4 

 

Alle problemen, voorstellen, discussies die niet behandeld worden binnen dit reglement, worden na 

advies van het dagelijks bestuur van de sportraad behandeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

HOOFDSTUK 2 : DEFINITIES 

 
Artikel 5 

 

Onder “het decreet” wordt het decreet van 13 juli 2001 en zijn latere wijzigingen beschouwd, 

houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de 

koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, alsook de besluiten van de 

Vlaamse regering met betrekking tot vaststelling van de voorwaarden daarvan. 

 

Artikel 6 

 

Onder “Kampioenenviering” wordt het lauweren van kampioenstitels verstaan. 

 

Artikel 7 

 

Onder “kampioenstitel” wordt het behalen van die titel begrepen, binnen de sporttakken die 

opgenomen zijn in het decreet en waarvan kopie in bijlage aan dit reglement, of die buiten deze lijst 

beoefend en gepromoot worden in de schoot van een door Bloso en de Vlaamse gemeenschap officieel 

erkende sportfederatie. Bijzondere sportprestaties die door het dagelijks bestuur van de sportraad 

als gelijkwaardig worden beschouwd en als dusdanig onder artikel 22 in dit reglement worden vermeld 

komen daarvoor eveneens in aanmerking. 

 

Artikel 8 

 

Onder “kampioen” worden een individuele sporter, een sportduo of een sportploeg beschouwd die in 

het kalenderjaar dat de viering voorafgaat een kampioenstitel behaalden. 

 



Artikel 9 

 

Onder “nominatie” wordt de voordracht van personen beschouwd die wegens hun sportieve prestatie in 

aanmerking kunnen komen voor de kampioenenhulde. 

 

Artikel 10 

  

Onder “laureaat” worden diegenen begrepen die na een door het dagelijks bestuur van de sportraad 

goedgekeurde nominatie in aanmerking komen om tijdens de kampioenenhulde gelauwerd te worden. 

 

Artikel 11 

 

Een “individuele sporter” is zij/hij die haar/zijn sportieve prestatie als enkeling uitvoerde. 

 

Artikel 12 

 

Een “duo” bestaat uit exact 2 personen.  

 

Artikel 13 

 

Een “ploeg” bestaat uit meer dan 2 personen. 

 

Artikel 14 

 

Onder “plaket” wordt het aandenken bedoeld dat tijdens de kampioenenhulde aan de laureaten wordt 

uitgereikt, zij het als individuele sporter, duo of ploeg. Per laureaat wordt slechts één plaket voorzien; 

de palmares waarvoor het aandenken wordt aangeboden wordt bij de naam van de gelauwerde vermeld 

in de publicatie die de kampioenenhulde als documentatie begeleidt. 

 

HOOFDSTUK 3 : NOMINATIES  
 

Artikel 15 

 

Iedereen kan gedurende het hele jaar voorstellen doen voor nominatie, bij voorkeur via het formulier 

dat beschikbaar is op de gemeentelijke website, of via correspondentie met het secretariaat van de 

Berlaarse sportraad, met zijn leden van het dagelijks bestuur, of met de Berlaarse sportdienst. Tenzij 

de kampioenenhulde later dan de gebruikelijke datum zou doorgaan, moeten voorstellen vóór 1 februari 

van het jaar van de hulde toekomen. 

 

Artikel 16 

  

Alleen het dagelijks bestuur van de sportraad is bevoegd om nominaties goed te keuren.  

 

Artikel 17 

  

Om als individuele sporter in aanmerking te komen voor nominatie voor het lauweren van een 

kampioenstitel of voor het ontvangen van de Berlaarse sporttrofee of de trofee voor bijzondere 

sportprestatie was zij/hij op het moment van het behalen van de kampioenstitel of in de periode die in 

aanmerking komt voor het toekennen van de sporttrofeeën woonachtig in de gemeente Berlaar, of lid 

van een door de gemeente Berlaar erkende of bij de Berlaarse sportraad aangesloten sportvereniging. 

 

Artikel 18 

 

Om als duo in aanmerking te komen voor nominatie voor het lauweren van een kampioenstitel of voor 

het ontvangen van de Berlaarse sporttrofee of de trofee voor bijzondere sportprestatie waren beide 

personen op het moment van het behalen van de kampioenstitel of in de periode die in aanmerking 

komt voor het toekennen van de sporttrofee of de trofee voor bijzondere sportprestatie woonachtig 



in de gemeente Berlaar, of lid van een door de gemeente Berlaar erkende of bij de Berlaarse 

sportraad aangesloten sportvereniging. 

 

Artikel 19 

  

Om als ploeg in aanmerking te komen voor nominatie voor het lauweren van een kampioenstitel of voor 

het ontvangen van de Berlaarse sporttrofee of de trofee voor bijzondere sportprestatie moet zij op 

het moment van het behalen van de kampioenstitel of in de periode die in aanmerking komt voor het 

toekennen van de sporttrofeeën behoren tot een door de gemeente Berlaar erkende of bij de 

Berlaarse sportraad aangesloten sportvereniging. 

 

Artikel 20 

 

Om als individuele sporter, duo of ploeg in aanmerking te komen voor nominatie voor een Berlaarse 

erepenning, moet(en) de kandida(a)t(en) op het moment van de prestatie die in aanmerking komt voor 

het toekennen van een erepenning of in de daarvoor nodige periode woonachtig geweest zijn in de 

gemeente Berlaar. 

 

HOOFDSTUK 4 : SELECTIENORMEN  
 

Artikel 21 

 
KAMPIOENSTITEL 
 

Officiële kampioenstitels die behaald werden op gewestelijk, provinciaal, Vlaams, Belgisch, Europees 

en internationaal vlak komen in aanmerking voor nominatie. 

 

Artikel 22 

 

Volgende door het dagelijks bestuur van de Berlaarse sportraad als met een kampioenstitel 

gelijkwaardig beschouwde prestaties komen eveneens in aanmerking voor nominatie : 

 

1. Belgische records. 

2. Bekerwinnaars (minstens gewestelijk) na beoordeling door het dagelijks bestuur van de 

Berlaarse sportraad. 

3. Secundaire podiumplaatsen (zilver en brons) op internationale kampioenschappen. 

 

Volgende sporttakken die gepromoot worden in de schoot van een door Bloso en de Vlaamse 

gemeenschap officieel erkende sportfederatie komen volgens artikel 7 van dit reglement eveneens in 

aanmerking voor nominatie : 

 

 Actieve hondensport 

 

Volgende sporttakken die door hun historisch verleden binnen de kampioenenhulde gepromoot 

worden door de Berlaarse sportraad komen volgens artikel 7 van dit reglement eveneens in 

aanmerking voor nominatie wanneer de kampioenstitel of de volgens artikel 22 als gelijkwaardig 

beschouwde sportprestatie behaald of gepresteerd werd volgens de modaliteiten die voor het 

behalen van een kampioenstitel vermeld zijn onder artikel 21 van dit reglement :  

 

 Duivensport 

 Biljartsport 

 

Artikel 23 

 

Titels die niet voldoen aan de in artikels 21 of 22 beschreven voorwaarden kunnen alleen aan de lijst 

van artikel 22 toegevoegd worden nadat een Berlaarse vereniging of individuele sporter daarvoor 

tijdig een aanvraag indiende bij de Berlaarse sportdienst of sportraad.  Deze aanvraag bevat minstens 



een uitgebreide uitleg over de titel (bond, organisator, deelnemersveld,…) en een opsomming van 

gelijkwaardige titels. Na prestatiebeoordeling door het dagelijks bestuur van de sportraad dat een 

advies voor toevoeging voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen, wordt de aanvragende 

vereniging na de beoordeling van dat college gemotiveerd van de beslissing op de hoogte gebracht en 

wordt de titel wel of niet aan de lijst toegevoegd. 

 
Artikel 24 

 

BERLAARSE  SPORTTROFEE  
 

 De toekenning van deze trofee gebeurt op basis van de motivatie die de ingediende nominatie 

begeleidt. 

 De prestatie geleverd door de genomineerde moet de naam van de gemeente Berlaar ten goede 

komen, d.w.z. de naam BERLAAR moet daardoor buiten de gemeente op sportief vlak een 

zekere weerklank gevonden hebben. 

 De prestatieperiode van de genomineerde hoeft niet alleen te lopen over het voorbije 

kalenderjaar, maar kan ook gespreid zijn over een gedeeltelijke of volledige sportcarrière die 

meer dan één jaar bestrijkt. 

 Deze trofee kan maar één maal gewonnen worden. 

 

Artikel 25 

 

BERLAARSE TROFEE BIJZONDERE SPORTPRESTATIE 

 
 De toekenning van deze trofee gebeurt door het dagelijks bestuur van de Berlaarse sportraad 

op basis van een binnen dat bestuur opgestelde motivatie of van deze die een ingediende 

nominatie begeleidt. Hij kan worden uitgereikt aan iemand die in de loop van het voorbije 

kalenderjaar een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd. 

 Om in aanmerking te komen voor deze trofee moet(en) de genomineerde(n) voldoen aan de 

voorwaarden vermeld onder artikels 17, 18 en 19 van dit reglement. 

 Wanneer er volgens de voorwaarden vermeld onder artikels 10 en 15 van dit reglement geen 

laurea(a)ten voor deze trofee werd(en) weerhouden door het dagelijks bestuur van de 

sportraad, zal deze trofee logischerwijze ook niet worden uitgereikt voor  het betrokken 

kalenderjaar. 

 

Artikel 26 

 

EREPENNING 
 

 De toekenning van deze trofee gebeurt op basis van de motivatie die de ingediende nominatie 

begeleidt. 

 Een erepenning wordt door het dagelijks bestuur van de Berlaarse sportraad toegekend en 

uitgereikt aan genomineerden, dit op basis van hun sportieve prestatie(s) gedurende het aan de 

kampioenenviering voorafgaande kalenderjaar waarbij een officiële kampioenstitel in de schoot 

van hun sportverenigingsleven niet onmiddellijk bestaat. De genomineerde sportievelingen 

moeten woonachtig zijn in de gemeente Berlaar.  


