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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
mevrouw Joke Ots; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; mevrouw Nelly
Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Richard Severijns; de heer
Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel;
mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Atuiezig:
de heer Rogier Lindemans

Verontschuldigd:
de heer Jean-Jacques Fastenaekels; de heer Wim Demuylder

Beschrijving

Aanleidino en doel
Het huidig reglement voor de toekenning van de trofee van spoftlaureaat en de trofee van
sportverdienste dateeft van 1998 en is aan een update toe.
In overleg met de sportraad werd het reglement aangepast met betrekking tot de voordracht van
kandidaten, de samenstelling van de jury en de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de jury,
Tevens werd de omschrijving van de "trofee sportlaureaat" en,de "trofee van spotverdienste Michel
Bellemans" verduidelijkt.

Advies en motiverino
Dit voorstel van tekstaanpassing werd opgemaaK door de sportdienst en besproken en goedgekeurd
door het bestuur van de stedelijke spodraad in zitting van 8lI7l20I7.
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Wat betreft financieel advies, zou 6300 euro voor het hele spoftgala moeten voldoen. De grote slokop
is de aankoop van de handdoeken voor iedere sportlaureaat, als één van de verbeteringen van het
sportgala ten op zichte van vorig jaar. Met de trofee sportverdienste Michel Bellemans erbij, komen
we aan een maximum totaal van 8709,57 euro, wat een tekoft betekent van 2409,57 euro, resterend
in te vullen door verschuiving budget over de resterende 11 andere registratiesleutels 'overig beleid'.

Juridische sronden
- Reglement voor de toekenning van de "Trofee van sportlaureaat" en de "Trofee van sportverdienste
Michel Bellemans" van de stad Halle.

- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. B december 2017.

rFinanciële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Registratiesleutel 6 1430060-0740-AE- t4L9 I }01l 001/001/00 1- prijzen

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

rAdvies
Financiële dienst
Gunstig onder voonrvaarden

Er zou dus o.i. te weinig krediet geweest zijn om een Trofee Michel Bellemans te laten maken op
vernoemde registratiesleutel. Er zijn evenwel genoeg kredieten in het exploitatiebudget onder
dezelfde actie om een eventueel tekort op te vangen met een IKA, dit jaar en in het SMJP.

Besluit

Aftikel 1
Het aangepast reglement voor de toekenning van de trofee van sportlaureaat en de trofee van
sportverdienste Michel Bellemans, wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Reglement toekenning trofee sportlaureaat en trofee van spotverdienste Michel

Bellemans.pdf
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. B december 2017.pdf
3. Verslag sportraad dd. 8 november 20t7.pdf

Gekoppelde besluiten
. 20L7_CBS_01197 - Viering sportkampioenen 2017 - Gala van de Halse sportlaureaten - scenario -

bestelling prijzen - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE "TROFEE VAN

SPORTLAUREAAT" EN DE "TROFEE VAN SPORTVERDIENSTE MICHEL

BELLEMANS,,VAN DE STAD HALLE

Artikel 1

De trofee van sportlaureaat bekroont een bijzondere sportprestatie geleverd door een individuele
sportbeoefenaar of een sportclub in het sportseizoen dat voorafgaat aan de uitreiking.

De trofee van sportverdienste Michel Bellemans bekroont een persoon of ploeg die zich in het
verleden verdienstel'rjk heeft gemaakt voor de sport in Halle.

VOORDRACHT VAN KANDIDATU REN

Artikel 2

Ploegen, die bekroond worden, moeten hun administratieve en sportieve activiteiten ontplooien in
of vanuit Halle.

Artikel 3

De voordracht van kandidaten moet schriftelijk ingediend worden b'rj de sportdienst van de stad

Halle.

De voordracht moet tenminste volgende documenten bevatten :

1) curriculum vitae van de kandidaten
2l opgave van de te bekronen prestaties ofverdiensten
3) motivering van de kandidatuur

Artikel4
De voordracht van kandidaten moet jaarlijks gebeuren vóór L5 juni.

Niet bekroonde kandidaturen vervallen en worden niet overgedragen naar het volgende jaar.

DE JURY

Artikel 5

De jury wordt jaarlijks samengesteld.

De voorzitter van de jury is de schepen van sport.

De secretaris van de jury is een sportfunctionaris of een afgevaardigde van de stedelijke sportdienst.

De secretaris is niet stemgerechtigd.

De jury wordt verder aangevuld met 3 vertegenwoordigers uit het bestuur van de Halse sportraad
afkomstig uit 3 verschillende sportdisciplines en 3 vertegenwoordigers verkozen door de algemene

vergadering van de sportraad. Deze vertegenwoordigers moeten tot verschillende sportdisciplines
behoren.

lndien er geen 3 kandidaten worden gevonden via de algemene vergadering kan de jury door het

bestuur van de sportraad worden aangevuld met maximaal 3 leden. Daarbij wordt er naar gestreefd

om zoveel mogelijkverschillende sportdisciplines aan bod te laten komen.

Artikel 6

De jury maakt haar keuze uiterlijk op 30 juni van elk kalenderjaar.
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De sportdienst is belast met het samenstellen van het beoordelingsdossier. Dit dossier moet op een

uniforme en overzichtel'rjke manier voor alle kandidaten worden opgesteld door de secretaris van de
jury.

Artikel 7
Om rechtsgeldig te kunnen beslissen moeten minstens 50% van de juryleden aanwezig zijn.

Dit quorum vervalt bij de tweede oproep: in dat geval beslist de jury met de aanwezige leden.

Artikel8
De stemming is geheim en ieder jurylid beschikt over één stem. De jury beslist bij meerderheid van

stemmen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 9

Een jurylid dat persoonlijk betrokken partij is bij een van de ingediende kandidaturen kan niet
deelnemen aan de beraadslagingen en dient de jury te verlaten. Hij kan niet vervangen worden.

Artikel 10

Er is geen verplichting om jaarlijks de trofeeën van sportlaureaat en sportverdienste toe te kennen.

lndien de jury van oordeel is dat de kwaliteit van de ingediende kandidaturen onvoldoende is, kan zij

voorstellen aan het College om niet tot de toekenning over te gaan.

Artikel 11

Bovenvermelde trofeeën worden uitgereikt op het jaarlijkse sportgala (bij voorkeur in september).
Na de uitreiking wordt de jury automatisch ontbonden.

DE TROFEE

Artikel 12

Wordt een sportvereniging bekroond voor één van de trofeeën, dan wordt een bedrag van 1.250

euro toegekend. Deze trofee wordt op het gala overhandigd via een symbolische geschenkcheque.

Het bedrag van de trofee wordt nadien gestort op de rekening van de club.

De individuele winnaar van de trofee van sportlaureaat kan kiezen tussen een geschenkcheque van

l-.250 euro of een waardevol kunstwerk van de hand van een kunstenaar uit de streek. Kiest de

laureaat voor de cheque, dan wordt de zelfde werkwijze toegepast als vermeld in de eerste alinea.

De individuele winnaar van de trofee van sportverdienste Michel Bellemans ontvangt een kunstwerk
van de hand van een kunstenaar uit de streek ter waarde van maximaal 1250 euro.

Artikel 1-3

De trofeeën worden pas uitgereikt wanneer de laureaten aanwezig zijn op het sportgala waarop zij

worden gehuldigd. ln geval van afwezigheid worden zij wel opgenomen in de erelijst van de

desbetreffende trofee, maar kunnen zij geen aanspraak maken op een kunstwerk of een cheque.

Laureaten, die op het gala afwezig zijn, kunnen toch aanspraak maken op de trofee wanneer hun

afwezigheid wordt gecompenseerd met een vooraf opgenomen film waarin de laureaat aan het

woord komt of via een live-stream verbinding, waarbij direct contact mogelijk is.

Artikel l-4

Alle niet door dit reglement geregelde gevallen zullen bij stemming door de jury worden beslist. Er is

geen verhaal mogelijk tegen de uitspraak van de jury.
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1500 Halle, 23 januari 2018

De secretaris van de

Christiaens, stadssecretaris

De voozitter van de gemeenteraad

de heer Beftrand Demiddeleer

s/s


