
KAMPIOENENHULDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 1. 

Het College van Burgemeester en Schepenen, dat de uitvoering van onderhavig 
huishoudelijk reglement toevertrouwt aan de stedelijke Sportraad, zal jaarlijks 
overgaan tot de huldiging van de sportbeoefenaarsters en sportbeoefenaars die in 
het afgelopen jaar een wereld-, olympische, Europese of nationale titel behaalden of 
een wereld-, olympische, Europees of nationaal record vestigden in een sporttak 
erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité of het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. Voor minder-validen in een discipline, aanvaard door de 
sportfederaties voor minder-validen. 

Artikel 2 

Komen in aanmerking: 

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de 
prestatie en huldiging in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven. 

2. Verenigingen of ploeg van een vereniging, lid van de Brugse Sportraad. 

Artikel 3. 

Er wordt voor de huldiging een onderscheid gemaakt tussen kampioenen en 
recordhouders van de hoogste categorie en de andere categorieën. De 
sportbeoefenaarsters, sportbeoefenaars en sportploegen die een wereld- of 
Europese titel behaalden of een wereld- of Europees record in de andere 
categorieën vestigden, worden gelijkgesteld met de hoogste categorie. 

Het hoort aan de stedelijke Sportraad de hoogste categorie van de sporttak te 
bepalen. Bij betwisting zal het advies van de betrokken sportfederaties worden 
ingewonnen. 

Artikel 4. 

De huldiging bestaat uit een eremedaille voor de hoogste categorie en een medaille 
van verdienste voor de andere categorieën. Voor de ploegsporten komen enkel de 
kapitein of ploegafgevaardigde in aanmerking, met dien verstande dat de leden van 
de ploeg een herinnering ontvangen. 

Artikel 5. 

De opgave van de kampioenen en recordhouders, te richten aan de stedelijke 
Sportraad, is uiterlijk op 31 december van het lopende jaar te bezorgen tegen 
ontvangstbewijs op het secretariaat van de stedelijke Sportraad. De opgave, 
gestaafd door bewijsstukken, moet voornaam, adres en behaalde titel of gevestigd 
record vermelden. 

Artikel 6. 



De eremedailles, medailles van verdienste en herinneringen worden gekozen door 
het dagelijks bestuur. De kosten ervan worden gedragen door de stedelijke 
Sportraad. 

Artikel 7. 

De huldiging heeft plaats in de gotische zaal van het stadhuis op de dag waarop de 
“Trofee van Sportverdienste” en de “Jeugdtrofee” worden overhandigd 

Onderhavig huishoudelijk reglement vervangt alle vorige reglementen. 

Het werd op voorstel van het dagelijks bestuur van de Brugse Sportraad 
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 6 
december 1996 en aanvaard door de raad van beheer van de stedelijke Sportraad 
op 20 januari 

 


