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Academische Huldiging van Sportlaureaten 
criteria 

 
 
SPORTKAMPIOENEN 
Hieronder worden zowel individuele personen als teams bestaande uit een aantal personen verstaan. 
A. Individuele personen zijn lid van een erkende Sint-Niklase sportvereniging of zijn inwoner van 

Sint-Niklaas. 
B. Teams zijn groepen van personen die deel uitmaken van een erkende Sint-Niklase sportvereniging. 
 
Om in aanmerking te komen, geldt voor zowel de individuele personen als de teams, dat zij in het 
aflopende kalenderjaar een titel behaald hebben op minstens Vlaams niveau, meer bepaald in een 
competitie voor deelnemers met een minimumleeftijd van acht jaar. 
Kampioenen van interscolaire of interprofessionele competities komen in aanmerking voor zover deze 
competities uitgaan van een erkende schoolsportorganisatie of sportfederatie. 
 
PRIJS VOOR SPORTVERDIENSTE 
Komen in aanmerking: 
A. Individuele personen die lid zijn van een Sint-Niklase vereniging of inwoner zijn van Sint-Niklaas. 
B. Teams die deel uitmaken van een Sint-Niklase vereniging. 
C. Erkende Sint-Niklase verenigingen. 
 
Criteria voor ‘prijs voor sportverdienste’: 
- het zich gedurende een opmerkelijke periode belangloos ten dienste gesteld hebben van een 

erkende Sint-Niklase sportvereniging of van de sport in het algemeen, of 
- het afgelopen kalenderjaar een opmerkelijk sportpromotioneel initiatief genomen en uitgewerkt 

hebben, of 
- het afgelopen kalenderjaar blijk gegeven hebben van een opmerkelijke vorm van sportieve 

fairplay.  
 
Restricties voor kandidatuurstelling: 
- Een kandidatuur moet uiterlijk op de datum die door de sportraad wordt bepaald, schriftelijk worden 

bezorgd aan de stedelijke sportdienst. De kandidatuur wordt ondertekend door twee personen. 
Indien het gaat om een individuele kandidaat of een team, mag/mogen de betrokkene/-n zelf de 
kandidatuur niet ondertekenen.  
- Een individuele persoon kan slechts eenmaal laureaat zijn. Kandidaten die in een periode van vijf 

jaar driemaal kandidaat zijn en niet verkozen worden, komen de eerstvolgende vijf jaar niet in 
aanmerking. 
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TROFEE VOOR SPORTPRESTATIE 
Komen in aanmerking: 
A. Individuele personen die lid zijn van een erkende Sint-Niklase sportvereniging of inwoner zijn van 

Sint-Niklaas. 
B. Teams die deel uitmaken van een erkende Sint-Niklase sportvereniging. 
C. Erkende Sint-Niklase sportverenigingen. 
 
Criteria voor ‘trofee voor sportprestatie’: 
- het afgelopen kalenderjaar een uitzonderlijke sportprestatie geleverd hebben, of 
- het afgelopen kalenderjaar of over een periode van meerdere jaren, een uitzonderlijke reeks van 

sportieve successen behaald hebben. 
 
Restrictie voor kandidatuurstelling: 
- Een kandidatuur moet uiterlijk op de datum die door de sportraad wordt bepaald, schriftelijk worden 

bezorgd aan de stedelijke sportdienst. De kandidatuur wordt ondertekend door twee personen. 
Indien het gaat om een individuele kandidaat of een team, mag/mogen de betrokkene/-n zelf de 
kandidatuur niet ondertekenen.  


