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Verkiezingsreglement – Huldiging 
 

A. Kampioenen individueel  - Jongens – Meisjes – Heren – Dames – G Sport 

 
Art 1 – voordracht: 
De te huldigen kampioenen individueel kunnen worden voorgedragen: 

- door een erkende Herentalse sportclub (*) 
- door de sportraad  
- door een individuele persoon  
De voordracht dient bij voorkeur te gebeuren via bijgevoegd formulier en voorzien van (digitale) 
foto’s. 

 
Art 2 - criteria: 
Om gehuldigd te worden als “kampioen individueel” moeten de kampioenen voldoen aan de 
volgende criteria: 

o aangesloten zijn bij een erkende Herentalse sportclub (*) of woonachtig zijn in 
Herentals op het moment van het behalen van de prestatie(s) 

o prestaties die in aanmerking komen, behaald hebben in een individuele sport (zie 
lijst). Individuele sporten waarbij een titel in clubverband behaald wordt, worden 
gehuldigd in clubverband. 

 
- voor volwassen atleten: 

o de volgende prestatie geleverd hebben 
▪ een podiumplaats behaald hebben bij Wereldkampioenschappen, Europese 

kampioenschappen, Olympische spelen of Paralympische spelen of 
▪ een Belgische titel, een nationale titel of een nationaal Paralympics titel 

behaald hebben 
- Voor jeugd worden de criteria uitgebreid met: 

o de volgende prestatie behaald hebben 
▪ Een 2de of 3de plaats op Belgische of nationale kampioenschappen 
▪ Vlaams kampioen 

- Voor jeugd woonachtig in Herentals worden de criteria uitgebreid met: 
▪ Provinciaal of regionaal kampioen 
▪ Regionale Paralympics 

Art 3 - modaliteiten: 
- Bij Belgische kampioenen in een individuele sport waar meer dan één persoon aan 

deelneemt (bijvoorbeeld een estafetteproef, dubbelspel…), worden alle Belgische 
kampioenen aangesloten bij een erkende Herentalse sportclub (*) gehuldigd.  

- De leeftijd van de atleet bepaalt in welke categorie, jeugd of volwassenen de huldiging plaats 
heeft. (18 jaar in het jaar waarin de prestatie behaald werd) 

- De kampioenen ontvangen een diploma en een aandenken 
 

B. Kampioenen in clubverband 

 
Art 4 - voordracht:  
De te huldigen kampioenen in clubverband kunnen worden voorgedragen: 

- door een erkende Herentalse sportclub (*) 
- door de sportraad  
De voordracht dient bij voorkeur te gebeuren via bijgevoegd formulier en voorzien van (digitale) 
foto’s. 
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Art 5 - criteria: 
Om gehuldigd te worden als “kampioen in clubverband” moet de club voldoen aan de volgende 
criteria: 

o een erkende Herentalse sportclub (*) zijn 
o prestaties die in aanmerking komen, behaald hebben in clubverband. 

 
- voor clubs zonder jeugdwerking: 

o de volgende titels behaald hebben 
▪ een 1ste, 2de of 3de plaats behaald hebben bij Wereldkampioenschappen, 

Europese kampioenschappen, Olympische spelen of Paralympische spelen of 
▪ een Belgische titel, een nationale titel of een nationale Paralympics titel 

behaald hebben 
- voor clubs met seniorenwerking: 

o volgende titels behaald hebben met seniorenploegen  
▪ een 1ste, 2de of 3de plaats behaald hebben bij Wereldkampioenschappen, 

Europese kampioenschappen, Olympische spelen of Paralympische spelen of 
▪ een Belgische titel, of een nationale titel behaald hebben 
▪ een promotie afgedwongen in een nationale of regionale reeks 

- Voor jeugdploegen worden de criteria uitgebreid met: 
o de volgende titels behaald hebben 

▪ een  2de of 3de plaats op Belgische of nationale kampioenschappen. 
▪ Vlaams kampioen 
▪ Provinciaal of regionaal kampioen 

 
Art 6 - modaliteiten: 

- Individuele sporten waarbij een titel in clubverband behaald wordt, worden in deze categorie 
gehuldigd. (zie lijst) 

- De club ontvangt een aandenken, een delegatie van sporters mag mee op het podium. 

 

C. Trofee van Sportverdienste 

 
Art 7 – voordracht: 
De kandidaten voor de trofee van sportverdienste kunnen worden voorgedragen: 

- door een erkende Herentalse Sportclub (*) 
- of door de sportraad  
- de voordacht dient te gebeuren in overleg met betrokkene 
De voordracht dient bij voorkeur te gebeuren via bijgevoegd formulier en voorzien van (digitale) 
foto’s. 

 
Art 8 - criteria: 
De kandidaten voor de trofee van sportverdienste moeten voldoen aan de volgende criteria: 

o woonachtig zijn in Herentals op het moment van huldiging 
o een bijzondere en waardevolle inbreng gehad hebben in de sport of in een club. 

 
Art 9 - modaliteiten: 

- Kandidaten voor de trofee van sportverdienste voorgedragen door een club moeten door het 
dagelijkse bestuur van de sportraad bevestigd worden.  

- Meerdere kandidaturen zijn mogelijk. 
- De “Trofee van Sportverdienste” kan slechts één maal behaald worden. 
- De kandidaat ontvangt een blijvend aandenken. 
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D. Sportlaureaat individueel Jongens – Meisjes – Heren - Dames 

 
Art 10 - voordracht: 
De kandidaat sportlaureaten kunnen worden voorgedragen: 

- door een erkende Herentalse sportclub (*) 
- door de sportraad 

o Belgische kampioenen worden door de sportraad automatisch voorgedragen indien 
ze niet aangesloten zijn bij een club die zelf een of meerdere kandidaten ingediend 
heeft. 

o Belgische kampioenen aangesloten bij een club die zelf een of meer kandidaten 
sportlaureaten voordragen dan degenen die Belgisch kampioen zijn, worden door de 
sportraad bijgevoegd, na toestemming van de club. 

- door een individueel persoon 
De voordracht dient bij voorkeur te gebeuren via bijgevoegd formulier en voorzien van (digitale) 
foto’s. 

 
Art 11 – criteria: 
Deze kandidaat sportlaureaten moeten voldoen aan de volgende criteria: 

o woonachtig zijn in Herentals tijdens het jaar waarop de huldiging betrekking heeft 
o sportprestaties geleverd hebben die een kandidatuurstelling verantwoorden, in een 

individuele sport. 
 
Art 12 - modaliteiten:  

- De prestaties van de atleet bepalen in welke categorie, (jeugd of volwassenen) de huldiging 
plaatsheeft. Hij kan slechts in één categorie zijn kandidatuur stellen. 

- De winnende kandidaat ontvangt een wisseltrofee. Alle kandidaten ontvangen een blijvend 
aandenken. 

 
Art 13 – modaliteiten verkiezing:  
Indien er slechts één kandidaat is voor de titel van sportlaureaat is het de bevoegdheid van de raad 
van bestuur van de sportraad om de kandidatuur te evalueren. Zij bepalen dan of de trofee uitgereikt 
wordt of niet. Er wordt dan geen stemming georganiseerd. 
 
Als er meer dan één kandidaat is voor de titel van “Sportlaureaat individueel” wordt de titel 
toegekend door een stemming. 

- Stemgerechtigde leden zijn 
o de clubs aangesloten bij de Herentalse sportraad (**).  
o de leden van de raad van bestuur van de sportraad 
o de ereleden van de sportraad 

- De stemming is geheim 
- Bij de stemming bepaalt de stemgerechtigde de volgorde waarin hij de kandidaten wil 

plaatsen, waarbij de score 1 de beste score is  
- Stembiljetten die onvolledig ingevuld zijn, of die geen volgorde bepaling hebben, worden als 

ongeldig beschouwd. 
 
De stembrieven worden in gesloten en geparafeerde omslag bewaard. Voor de aanvang van de 
huldiging worden de omslagen geopend in aanwezigheid van minimaal drie leden van de raad van 
bestuur. De behaalde punten worden opgeteld door minimaal drie mensen van de raad van bestuur 
die de rangschikking maken. Bij gelijkheid van stemmen tellen de meeste eerste plaatsen, dan het 
aantal tweede plaatsen enz. Bij volledige gelijkheid van stemmen, wordt de wisseltrofee pro rata het 
aantal winnaars over het jaar verdeeld. Alle namen komen op de trofee. 

 



4 van 7 20.10.2015 versie  3 

E. Sportlaureaat in clubverband 

 
Art 14 - voordracht: 
De kandidatuur sportlaureaat in clubverband kan worden voorgedragen: 

- door een bij de Herentalse sportraad aangesloten club (**) 
- door de sportraad 

o Belgische kampioenen worden door de sportraad voorgedragen, indien ze niet door 
een club worden voorgedragen.  

De voordracht dient bij voorkeur te gebeuren via bijgevoegd formulier en voorzien van (digitale) 
foto’s. 

 
Art 15 – criteria: 
Deze club  moeten voldoen aan de volgende criteria: 

o een bij de Herentalse sportraad aangesloten club zijn (**) 
o sportieve of andere prestaties geleverd hebben die een kandidatuurstelling 

verantwoorden. 
 
Art 16 - modaliteiten:  

- De winnende club ontvangt een wisseltrofee. Alle voorgedragen clubs ontvangen een 
blijvend aandenken. 

Art 17 – modaliteiten verkiezing:  
Indien er slechts één kandidaat is voor de titel van “Sportlaureaat in Clubverband” is het de 
bevoegdheid van de raad van bestuur van de sportraad om de kandidatuur te evalueren. Zij bepalen 
dan of de trofee uitgereikt wordt of niet. Er wordt dan geen stemming georganiseerd. 
 
Als er meer dan één club kandidaat is voor de titel van sportlaureaat wordt de titel toegekend door 
een stemming. 

- Stemgerechtigde leden zijn 
o de clubs aangesloten bij de Herentalse sportraad (**).  
o de leden van de raad van bestuur van de sportraad 
o de ereleden van de sportraad 

- De stemming is geheim 
- Bij de stemming bepaalt de stemgerechtigde de volgorde waarin hij de kandidaten wil 

plaatsen, waarbij de score 1 de beste score is  
- Stembiljetten die onvolledig ingevuld zijn, of die geen volgorde bepaling hebben, worden als 

ongeldig beschouwd. 
 
De stembrieven worden in gesloten en geparafeerde omslag bewaard. Voor de aanvang van de 
huldiging worden de omslagen geopend in aanwezigheid van minimaal drie leden van de raad van 
bestuur. De behaalde punten worden opgeteld door minimaal drie mensen van de raad van bestuur 
die de rangschikking maken. Bij gelijkheid van stemmen tellen de meeste eerste plaatsen, dan het 
aantal tweede plaatsen enz. Bij volledige gelijkheid van stemmen, wordt de wisseltrofee pro rata het 
aantal winnaars over het jaar verdeeld. Alle namen komen op de trofee. 

 

F. Sportlaureaat omwille van bijzondere prestatie 

 
Art 18: 
Wereldkampioenen, Europese kampioenen, Olympische kampioenen en winnaars van de 
Paralympics worden apart gehuldigd als ‘Sportlaureaten omwille van de bijzondere prestatie’.  
Deze automatische sportlaureaten moeten inwoner van Herentals zijn, op het moment dat de 
prestatie behaald werd. De laureaten ontvangen een blijvend aandenken. 
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G. Publieksprijs 

 
Het publiek kiest uit de kandidaat sportlaureaten wie de publieksprijs zal ontvangen. Hiervoor 
ontvangt elke aanwezige op de huldiging zelf een kiesformulier dat onmiddellijk wordt ingevuld en 
afgegeven voor de aanvang van de huldiging. 
 
De publieksprijs wordt geschonken door de sportraad. 
 
 
(*) Een erkende Herentalse sportclub is een vereniging die erkend is door de gemeente op 1 januari 
van het jaar voorafgaand aan de huldiging. 
(**) Een bij de sportraad aangesloten vereniging is een erkende Herentalse vereniging die 
aangesloten is bij de sportraad op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de huldiging. 
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Bijlage 1: Indeling Sporten (deze lijst kan nog aangevuld worden) 
 
Individuele sporten: 

o Alpijns skiën 
o Atletiek 
o Badminton 
o Biathlon 
o Biljard 
o Bobsleeën 
o Boccia 
o Boogschieten 
o Bowling 
o Conditietraining 
o Curling 
o Curve Bowls 
o Dansen 
o Fietsen 
o Freestyle skiën 
o Gewichtheffen 
o Golf 
o Hengelsport 
o Hondensport 
o Kajak 
o Kano  
o Kunstschaatsen 
o Langlaufen 
o Paardensport 
o Petanque 
o Powerliften 
o Rodelen 
o Roeien 
o Schransspringen 
o Schermen 
o Schietsport 
o Shorttrack 
o Skeleton 
o Snelschaatsen 
o Snowboarden 
o Tafeltennis 
o Tennis 
o Triathlon 
o Turnen 
o Vecht- en verdedigingssporten 
o Wielersport 
o Zeilen 
o Zwemmen 

 
Ploegsporten: 

o Baseball 
o Basket 
o Goalbal 
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o Handbal 
o Ijshockey 
o Rugby 
o Softball 
o Voetbal 
o Volleybal 
o Zaalvoetbal 

 


