
 
Bepalingen voor het toekennen van de 

“JEUGDTROFEEËN” 
 

 
  
 
 
Artikel 0. Van toepassing 
Onderhavig huishoudelijk reglement vervangt het reglement goedgekeurd en gewijzigd door de raad van 
bestuur van de stedelijke Sportraad in zitting van datum: 4 mei 2020 
 
 
 
Artikel 1. Doelstelling 

Het College van Burgemeester en Schepenen, dat de uitvoering van onderhavig huishoudelijk reglement 

toevertrouwt aan de stedelijke Sportraad, stelt een “Jeugdtrofee” voor meisjes en voor jongens ter 

beschikking als waardering voor hun inzet, motivatie en bijdrage tot de groei en verdere ontwikkeling in 

een sporttak erkend door het Belgisch Interfederaal Comité of het Departement Sport van de Vlaamse 

Overheid.  

 
 
 
Artikel 2. Toekenning 

De “Jeugdtrofee” voor jongens en meisjes kan jaarlijks toegekend worden. 

 
 
 
Artikel 3. Prestatie     
De “Jeugdtrofee” kan meerdere keren gewonnen worden mits de prestatie(s) bij een tweede of volgende 
kandidaatstelling hoger kan beoordeeld worden. 
 
 
 
Artikel 4. Voorwaarden 

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die, minstens 6 maand bij de kandidatuurstelling 
en verkiezing in de bevolkingsregisters van de stad Brugge zijn ingeschreven. 

2. De ouderdom van 18 jaar niet hebben overschreden op 31 december van het verlopen jaar. 
De persoon mag dus geen 18 jaar worden in het jaar van toekenning. 

 
 
 
Artikel 5. Kandidaturen 
De stad en de sportraad verspreiden een oproep om kandidaturen in te dienen. De kandidaturen worden 
bij de stad ingediend via de website. 
 
Erkende Brugse sportverenigingen zullen door de sportdienst vanaf de maand november uitgenodigd 
worden tot het eventueel indienen van de kandidaturen. 

De kandidatuurstelling dient vergezeld te zijn van een gedetailleerde beschrijving van de prestaties en 

gestaafd door bewijsstukken.  

 
 
Artikel 6. Voor wie bestemd 

Iedereen mag een kandidatuur voordragen.  

 
 
Artikel 7. Onderzoek kandidatuur 
Elk lid van de raad van bestuur bestudeert grondig de ingediende kandidaturen en laat zich niet leiden 
door persoonlijke- of clubbelangen. 
 
De raad van bestuur onderzoekt of de verdiensten van de voorgedragen kandidaten van aard zijn om de 
“Jeugdtrofee” toe te kennen.  



 
Ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslaagt de raad van bestuur geldig bij meerderheid van 
stemmen.  
Blanco- en ongeldige stemmen worden niet als een stem beschouwd. 

De afgewezen kandidaten worden niet vermeld op de uiteindelijke kandidaturenlijst. 

 
 
 
Artikel 8. Geheime stemming 
Tijdens een gewone vergadering van de raad van bestuur, bijeengeroepen door het dagelijks bestuur, 
worden de “jeugdtrofeeën” (één voor jongens en één voor meisjes) gekozen, via geheime stemming. 
 
Ongeacht het aantal aanwezige leden, beraadslaagt de raad van bestuur geldig bij meerderheid van 
stemmen.  
Blanco- en ongeldige stemmen worden niet als een stem beschouwd.  
 
Een voorgedragen Lid van de raad van bestuur of behorend tot de familiekring tot in de derde graad, 
mogen aan de stemming niet deelnemen. 
 
Bij het niet bereiken van een meerderheid tijdens de eerste stembeurt wordt overgegaan tot een tweede 
stembeurt over de twee kandidaten of meer kandidaten die tijdens de eerste stembeurt het hoogste 
aantal stemmen behaalden.  
 
Bij het nog niet bereiken van een meerderheid wordt een derde stembeurt gehouden over de twee 
kandidaten die tijdens de tweede stembeurt het hoogst aantal stemmen behaalden of over de twee of 
meer kandidaten die het hoogste aantal stemmen behaalden.  
 
Tijdens deze stembeurt worden de “Jeugdtrofeeën” toegekend aan de kandidaat met het hoogste aantal 
stemmen.  

Bij gelijkheid van stemmen tijdens deze derde stembeurt bekomen twee of meer kandidaten de 

“Jeugdtrofee”.  

 
 
 
Artikel 9. Aandenken als waardering 
De “Jeugdtrofee” is een aandenken gekozen door het dagelijks bestuur.  
De kosten ervan worden gedragen door de stedelijke Sportraad.  
 
De Sportraad staat in voor het aandenken die verbonden is aan het winnen van de “Jeugdtrofee” 
 
Een uitnodiging zal gestuurd worden via de stedelijke sportdienst naar de genomineerden.  

De overhandiging van de “Jeugdtrofee” gebeurt tijdens de jaarlijkse uitreiking van Brugse de Sportprijzen.  

 
 
 
 
 


