
Zitting Gemeenteraad 20/11/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
G. Galle, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, 
raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: E. Van Muysewinkel, schepen;

16. Reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de 
Middelkerkse sporttrofeeën - hervaststelling
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 13/02/2014(11) houdende de goedkeuring van het 
reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de Middelkerkse sporttrofeeën;

Gezien dit reglement gewijzigd moet worden omwille van volgende redenen:

 de leeftijdsgrens jeugd/volwassenen werd aangepast van 16 naar 18 jaar;

 een laureaat voor de trofee hoeft geen inwoner te zijn van Middelkerke;

 de vermelding van ‘uitzonderlijke sportprestatie’ wordt nu concreet omschreven en is niet meer voor 
interpretatie vatbaar;

 kandidaten kunnen de trofee meerdere keren winnen, maar met een limiet van drie maal;

 de kampioenhuldiging wordt afgeschaft omwille van het prestatieniveau (te veelvuldig op clubniveau, 
lokaal of provinciaal niveau, niet altijd podiumplaatsen…); 

Gezien het voorstel tegemoetkomt aan de gestelde verwachtingen;

Gezien het gunstig advies van de gemeentelijke sportraad dd. 17/09/2019;

Gezien artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van B. Vandekerckhove, F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey en J. Töpke die 
tegen stemmen.
Beslist: 
Artikel 1: 



Het reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de Middelkerkse sporttrofeeën wordt 
hervastgesteld volgens onderstaande tekst. Dit reglement treedt in werking op 01/12/2019.

Artikel 2:
Het reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de Middelkerkse sporttrofeeën, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13/02/2014(11) wordt opgeheven met ingang van 
01/12/2019.

Artikel 3:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur.

Artikel 4:
Afschrift van dit besluit aan de sportdienst. 

Reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de Middelkerkse 
sporttrofeeën 

Artikel 1: Principe

Gelet op het feit dat in de gemeente Middelkerke noemenswaardige sportprestaties geleverd worden 
door individuen en ploegen en dat er personen zich verdienstelijk maken voor een sportclub in de 
gemeente.

De gemeente wil bewust aandacht geven aan hoogstaande sportprestaties. Enerzijds worden deze 
prestaties gelauwerd en anderzijds wil de gemeente een aanzet geven tot nieuwe bijzondere 
prestaties.

De gemeente wenst bovendien haar erkentelijkheid uit te drukken voor de sportdiensten van 
Middelkerkse sportclubs.
Artikel 2: Voorwaarden voor het toekennen van de trofeeën

1° Trofee van Sport:
 Een 1e plaats behaald hebben op Vlaams, nationaal en /of internationaal niveau 

 Lid zijn van een Erkende Middelkerkse vereniging en/of inwoner zijn van Middelkerke (minstens het 
volledig beoordelingsjaar gedomicilieerd zijn in Middelkerke).

 Leeftijd: 18+

 Enkel de prestatie(s) die geleverd werd(en) in het beoordelingsjaar word(t)(en) in rekening gebracht.

 Het is mogelijk de Trofee van Sport meermaals te winnen, met een limiet van maximum 3 x.

2° Jeugdsporttrofee:
 Een 1e plaats behaald hebben op Vlaams, nationaal en /of internationaal niveau 

 Lid zijn van een Erkende Middelkerkse vereniging en/of inwoner zijn van Middelkerke (minstens het 
volledig beoordelingsjaar gedomicilieerd zijn in Middelkerke).

 Leeftijd -18 jaar of 18 jaar worden tijdens het beoordelingsjaar.

 Enkel de prestatie(s) die geleverd werd(en) in het beoordelingsjaar word(t)(en) in rekening gebracht.



 Het is mogelijk de Jeugdsporttrofee meermaals te winnen, met een limiet van maximum 3 x.

3° Trofee voor sporter met een handicap:
 Een 1e plaats behaald hebben op Vlaams, nationaal en /of internationaal niveau 

 Lid zijn van een Erkende Middelkerkse vereniging en/of inwoner zijn van Middelkerke (minstens het 
volledig beoordelingsjaar gedomicilieerd zijn in Middelkerke).

 Enkel de prestatie(s) die geleverd werd(en) in het beoordelingsjaar word(t)(en) in rekening gebracht.

 Het is mogelijk de ‘Trofee voor sporter met een handicap’ meermaals te winnen, met een limiet van 
maximum 3x.

4° Kampioenhuldiging ploegsporten
 Als ploeg een 1e plaats of een promotie behaald hebben.

 Het betreft een ploeg van een erkende Middelkerkse sportclub

 Enkel de prestatie(s) die geleverd werd(en) in het beoordelingsjaar word(t)(en) in rekening gebracht.

5° Trofee van sportverdienste

De sportverdiensten worden bepaald op basis van het formulier ‘Overzicht van alle medewerkers van 
de sportclub’, waarin de club verklaart sinds welk jaar men als medewerker functioneert in de club.

Er wordt gevraagd aan elke Middelkerkse sportclub dit formulier aan de sportdienst te bezorgen.

De trofee van sportverdienste wordt overhandigd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de 
gemeentelijke sportraad van Middelkerke.

Artikel 3: Kandidatuur

Eender wie kan iemand (individu of groep) voorstellen als kandidaat. Dit kan enkel op basis van het ter 
beschikking gesteld invulformulier.

Artikel 5: Nominaties

De raad van bestuur van de sportraad doet de nominaties voor de Trofee van Sport, Jeugdsporttrofee 
en Trofee voor sporter met een handicap. 

Indien echter geen opmerkelijke prestaties geleverd werden, kan de raad van bestuur van de 
sportraad beslissen geen trofee toe te kennen.

Artikel 6: Jury

De keuze van de laureaten van de Trofee van Sport, Jeugdsporttrofee, en Trofee voor sporter met een 
handicap wordt gemaakt door een neutrale jury.
Volgende leden kunnen deel uitmaken van de jury:

 Vertegenwoordiger(s) van de lokale pers



 Vertegenwoordiger(s) van Sport Vlaanderen, promotiedienst West-Vlaanderen

 Vertegenwoordiger(s) van de sportdiensten uit West-Vlaamse gemeenten

 Sportdokter

 Sportdeskundigen

Stemming: 18 stemmen voor, 6 stemmen tegen

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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