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Goedkeuring huishoudelijk reglement kampioenenhulde

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Ferdi Heylen, voorzitter; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen;
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen;
de heer Tom Covens, schepen; de heer Leo Verelst, raadslid; de heer Johan Van Dessel, raadslid; de
heer Andre Marien, raadslid; mevrouw Inge Schoovaerts, raadslid; mevrouw Dorien Van Assche,
raadslid; de heer Jan Verbraecken, raadslid; de heer Joris De Bondt, raadslid; mevrouw Julie Van
Roey, raadslid; de heer Jonas Verwimp, raadslid; mevrouw Charlotte Op de Beeck, raadslid; de heer
Jef De bruyn, raadslid; de heer Victor De Groof, raadslid; mevrouw Els Herremans, raadslid; mevrouw
Manuela Verbist, raadslid; de heer Stijn Lemmens, raadslid; de heer Simon Kenens, raadslid; mevrouw
Annelies Van Looy; de heer Nicholas Van der Veken; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid; mevrouw Ymke Govaerts, raadslid

Beschrijving

1/7

Aanleiding en context
Al verscheidene jaren signaleert de klantenadviseur sport aan de schepen van sport de dalende
interesse van de sportclubs aan de kampioenenhulde, enkel individuele sporters hebben nog interesse
in de kampioenenhulde.
Op de evaluatie van de sportraad van 10 november 2019 werd door de aanwezige sportclubs
nogmaals herhaald dat de formule van de kampioenenhulde niet meer interessant is voor sportclubs
en hun leden. Thans dient bekeken te worden hoe de prestaties van Nijlense sporters nog kunnen
gewaardeerd worden vanuit het bestuur.
Op 20 januari 2020 gaf het college de opdracht aan de klantenadviseur sport om een voorstel uit te
werken om de Nijlense sporters "in the picture" te zetten via een kampioenenhulde.
Op vraag van het college van 10 februari 2020 heeft de klantenadviseur sport een voorstel gedaan,
waarna het college de opdracht heeft gegeven om een benchmark uit te voeren in vergelijking met
andere gemeenten en een werkgroep te organiseren voor de leden van het college.
Op 26 februari 2020 is door de klantenadviseur sport een werkgroep georganiseerd voor het college
waarop een vernieuwd uitgewerkt voorstel werd toegelicht, samen met de benchmark.
Op 9 maart 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen het huishoudelijk reglement
kampioenenhulde goedgekeurd.
Argumentatie
Huldigingsformule
De klantenadviseur sport heeft samen met de leden van de college op 26 februari 2020 een voorstel
uitgewerkt.
Het voorstel heeft 2 grote delen:
 Gespreide huldiging kampioenen 18+
 Traditionele huldiging van kampioenen.
Gespreide huldiging
Voor nationale of internationale kampioenen (+18) wordt er kort na de prestatie een huldiging
georganiseerd in beperkte kring op het gemeentehuis (met college, gemeenteraad, sportclub,
vrienden/familie). Van deze huldiging verschijnt dan een artikel online/kroniek/facebook en krijgt zo
naar alle waarschijnlijkheid ook meer persaandacht.
Voor deze trofee wil de klantenadviseur sport een lokale wedstrijd uitschrijven om een unieke trofee
te ontwerpen. Deze trofee wordt dan uitgereikt aan de lokale sporthelden.
Traditionele huldiging
De traditionele huldiging wordt zoals voorheen georganiseerd met enkele aanpassingen bij de
volwassen kampioenen, trofeeën en de toevoeging van de jubilea van sportclubs.
 Volwassenen: regionale kampioenen voor teams, Vlaamse kampioenen, nationale en
internationale kampioenen, maar dus geen regionale kampioenen bij de individuen!
 Jeugd: ieder individu en elke ploeg die een eerste plaats behaalde;
 G-sporters: G-sporters krijgen een aparte vermelding en worden gehuldigd bij deelname aan
wedstrijden van elk niveau;
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 Trofeeën: Trofee Uitzonderlijke prestatie en een Trofee Sportvrijwilliger, beide met online
verkiezing;
 Jubilea: een sportclub komt in aanmerking als ze 25 jaar of een veelvoud hiervan bestaat en
al minsten 10 jaar actief is in Nijlen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement kampioenhulde goed.

Bijlagen
1. Huishoudelijk_reglement_kampioenenhulde.pdf
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KAMPIOENENHULDE
ALGEMENE BEPALINGEN & BEGRIPPEN
Het lokaal bestuur Nijlen organiseert een kampioenenhulde waarbij de sportkampioenen (individuen en
ploegen) van het afgelopen jaar worden gehuldigd, met als doel om Nijlense sporters met een
noemenswaardige sportieve prestatie te huldigen.
Het huishoudelijk reglement geeft vorm aan de kampioenenhulde die bestaat uit een “gespreide huldiging” en
een “traditionele huldiging”.
De “gespreide huldiging” is een gemeentelijke huldiging van de Nijlense sportkampioenen vlak na hun prestatie.
De “traditionele huldiging” is een gemeentelijke huldiging van de Nijlense sportkampioenen waarbij ze samen
worden gehuldigd op een door de gemeente gekozen moment. De traditionele huldiging bestaat uit de huldiging
van jeugd -en volwassenen kampioenen, het uitreiken van trofeeën en het in de bloementjes zetten van jubilea
van sportclubs.
SELECTIEVOORWAARDEN & SELECTIECRITERIA
Gespreide huldiging
Alle nationale -of internationale kampioenen in de volwassenencategorieën (18+) voor een inwoner van Nijlen in
individueel verband.
Alle nationale -of internationale kampioenen in de volwassenencategorieën (18+) in ploegverband waarbij
minstens 1 iemand van de ploeg inwoner is van Nijlen, wordt de inwoner van Nijlen gehuldigd.
Traditionele huldiging
Individuen
Een jeugdig individu (-18) komt in aanmerking als hij/zij in de gemeente Nijlen woonachtig is op het moment
dat hij/zij in het afgelopen jaar een titel behaalde, op gewestelijk-, provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of
internationaal niveau.
Een volwassen individu (+18) komt enkel in aanmerking als hij/zij in de gemeente Nijlen woonachtig is op het
dat hij/zij in het afgelopen jaar een titel behaalde, op provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal
niveau.
Alle G-sporters die inwoner zijn van Nijlen en deelnamen aan een G-sportwedstrijden (Special Olympics, ...)
worden gehuldigd.
Ploegen
Een ploeg komt enkel in aanmerking als ze behoort tot een Nijlense sportclub en in het afgelopen jaar een titel
behaalde op gewestelijk-, provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal niveau.
Alle G-teams van Nijlense sportclubs die deelnamen aan een G-sportwedstrijden (Special Olympics, ...) worden
gehuldigd.
Trofeeën
Een individu komt enkel in aanmerking als hij/zij inwoners is van Nijlen of als hij/zij behoort tot een Nijlense
sportclub, maar afkomstig is van buiten Nijlen.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KAMPIOENENHULDE
Trofee “sportvrijwilliger”: deze trofee wordt uitgereikt aan een persoon die zich heel zijn/haar carrière heeft
ingezet voor de sport in Nijlen. Deze trofee kan maar éénmaal gewonnen worden.
Trofee “uitzonderlijke prestatie”: deze trofee kan worden uitgereikt aan iemand die een uitzonderlijke
prestatie heeft geleverd.
Jubilea
Een sportclub komt enkel in aanmerking als ze 25 jaar of een veelvoud hiervan bestaat en al minstens 10 jaar
actief is in Nijlen.
PROCEDURE
Gespreide huldiging
De sportclub of persoon die een huldiging wil aanvragen, moet dit via het daartoe bestemde webformulier
invullen.
Het lokaal bestuur kan op eigen initiatief een kampioen huldigen. Hiervoor zal telkens contact worden
opgenomen met de kampioen of zijn/haar entourage.
Het lokaal bestuur onderzoekt de kandidaten alvorens een huldiging te organiseren.
Traditionele huldiging: individuen, ploegen en jubilea
Alle contactpersonen van de sportclubs uit Nijlen (en sportclubs/personen die gevraagd hebben om een
aanvraagformulier te ontvangen) krijgen jaarlijks de nodige informatie opgestuurd (via de post of enieuwsbrief).
De titels behaald in het afgelopen jaar, moeten worden ingediend via het daartoe bestemde webformulier.
Aanvragen die op andere manier worden ingediend, worden niet aanvaard.
De deadline wordt jaarlijks door het lokaal bestuur bepaald. Deze datum wordt duidelijk gecommuniceerd en
laattijdige aanvragen worden geweigerd.
Enkel volledige aanvragen zullen behandeld worden. Het lokaal bestuur bepaald welke documenten zij wenst op
te vragen. Onvolledige aanvragen kunnen worden geweigerd.
Traditionele huldiging: trofeeën
Aanvraag
Alle contactpersonen van de sportclubs uit Nijlen krijgen jaarlijks de nodige informatie opgestuurd (enieuwsbrief).
De sportclub die een kandidaat wenst in te dienen, moet dit via het daartoe bestemde webformulier aanvragen.
Kandidaturen die op andere manier worden ingediend, worden niet aanvaard.
De deadline wordt jaarlijks door het lokaal bestuur bepaald. Deze datum wordt duidelijk gecommuniceerd en
laattijdige aanvragen worden geweigerd.
Enkel volledige aanvragen zullen behandeld worden. Het lokaal bestuur bepaald welke documenten zij wenst op
te vragen. Onvolledige aanvragen kunnen worden geweigerd.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KAMPIOENENHULDE
Verkiezing
Het lokaal bestuur zal alle kandidaturen onderzoeken en maakt een selectie zodat er uiteindelijk per trofee
maximum 3 kandidaten overblijven.
De verkiezing van de trofeeën organiseert het lokaal bestuur online, zodat alle Nijlenaars kunnen stemmen.
Indien er maar 1 kandidaat is, wordt de trofee zonder stemming toegekend.
INWERKINGTREDING & DUUR
Het reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en is geldig tot het wordt vervangen
door een nieuw goedgekeurd reglement in de gemeenteraad of wordt ingetrokken door het lokaal bestuur.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
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