
Pagina 1 van 2 

 

 
 

Reglement – Sportgala Wuustwezel 
 
 

Het gemeentebestuur van Wuustwezel organiseert elk kalenderjaar (1 januari tot 31 december) een 

sportgala. Tijdens deze avond worden de sportieve prestaties van Wuustwezelse inwoners van het afgelopen 

jaar in de kijker gezet.  

 

1. Wie komt in aanmerking? 

 

- Inwoners van Wuustwezel die in afgelopen kalenderjaar een opmerkelijke sportprestatie hebben 

neergezet. 

- Een Wuustwezelse sportploeg die in afgelopen kalenderjaar een opmerkelijke prestatie heeft 

neergezet.  

• Deze ploeg moet een basiswerking hebben in Wuustwezel.  

• Indien je als inwoner van Wuustwezel deel uitmaakt van een ploeg uit een andere gemeente en 

hiermee een bijzondere prestatie hebt neergezet, kom je wel als individuele sporter in 

aanmerking, maar niet als ploeg.  

- Laureaat sportverdienste: een vrijwilliger die zich bijzonder heeft ingezet ten bate van het 

Wuustwezelse sportleven.  

- Een sportvereniging die een 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan viert. 

 

2. Dien je kandidatuur in  

 

- Aanmelden kan via het online formulier via www.wuustwezel.be/sport ten laatste op 5 januari.  

- Een oproep voor kandidaten wordt in het W-tje gepubliceerd. De sportraad gaat zelf niet actief op 

zoek naar kandidaten.  

 

3. Hoe worden de kandidaturen verwerkt? 

 

- Alle kandidaturen die ontvangen zijn door de sportraad zullen verdeeld worden onder vijf 

verschillende categorieën: 

1) Sportman 

2) Sportvrouw 

3) Sportbelofte (Jongeren die op de dag van de viering maximum 16 jaar zijn komen in aanmerking. 

Dit kan ook een ploeg zijn. Indien een ploeg zich kandidaat stelt, dan mag niemand van de 

ploegleden de leeftijd van 16 jaar overschrijden.) 

4) G-sporter 

5) Sportploeg 

 

http://www.wuustwezel.be/sport
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- De sportraad maakt de kandidaten op een uniforme wijze bekend en stelt een vakjury samen. Via 

een online stemming zal er per categorie een winnaar gekozen worden.  

- Naast een stemming per categorie zal een sportvereniging met een 25-, 50, 75 of 100-jarig bestaan 

gehuldigd worden. Hiervoor wordt geen stemming georganiseerd. 

- Kandidaten voor laureaat sportverdiensten zullen gehuldigd worden zonder stemming. Een laureaat 

sportverdienste kan slechts 1 keer gehuldigd worden en maakt vanaf volgend jaar geen kans meer 

op deze prijs.  

 

4. Hoe verloopt de stemming?  

 

De sportraad stelt jaarlijks een jury samen, bestaande uit vijf verschillende jurypanels. Elk jurypanel krijgt een 

bepaald gewicht.  

 

- Jurypanel 1: Algemene vergadering sportraad     30% 

- Jurypanel 2: Pers en media      10%  

- Jurypanel 3: Ex-sporters uit Wuustwezel    20% 

- Jurypanel 4: Sportexperten      30% 

- Jurypanel 5: Publiek       10%  

 

De leden uit jurypanel 1 t.e.m. 4 worden persoonlijk aangeschreven met een link om hun stem uit te brengen. 

Het publiek kan via een link op de website een stem uitbrengen. Hierbij kan elke inwoner van Wuustwezel 

maar 1 keer stemmen. Ongeldige of dubbele stemmen worden geschrapt. 

 

De stemming dient te gebeuren binnen een bepaalde termijn voorafgaand op de viering.  

Per categorie zal er één winnaar aangeduid worden die de prijs wint. Overigens zal elke kandidaat die zich 

heeft aangemeld en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd onder punt 1 op de huldiging vermeld 

worden en een aandenken ontvangen.  

 

De resultaten van de stemming worden pas bekend gemaakt tijdens de viering. 

Bij een eventueel ex aequo, zijn de stemmen van jurypanel 4 (sportexperten) van doorslaggevend belang. 

 

5. Vragen of meer informatie? 

 

Hebt u nog vragen of wens je meer informatie, contacteer de sportpromotor: 

 

Bieke Van Gils 

Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel 

tel 03 690 46 29 

sportpromotie@wuustwezel.be 

www.wuustwezel.be/sport 


