Gemeentelijk reglement voor de Pepingse sportprijs

1. ALGEMEEN
1.1 Algemeen
Art. 1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten,
wordt de sportprijs uitgekeerd door de gemeente, overeenkomstig het gemeentelijk reglement voor
de Pepingse sportprijs.
Art. 2. Het gemeentebestuur reikt jaarlijks de Sportprijs Pepingen uit. De periode waarop de
Sportprijs betrekking heeft, loopt van 1 augustus tot 31 juli.
Art. 3. Met het toekennen van de Sportprijs wil het gemeentebestuur een belangrijke stimulans
geven aan het sportleven in Pepingen. Initiatieven en prestaties van uitzonderlijke kwaliteit of
speciale inspanningen met betrekking tot het beoefenen en bevorderen van de sport komen in
aanmerking voor de Sportprijs.
Art. 4. De sportprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon en aan een vereniging die initiatieven
en/of prestaties van uitzonderlijke kwaliteit of speciale inspanningen leverden met betrekking tot het
beoefenen en bevorderen van de sport
Art. 5. De prijs kan maar één keer om de 3 jaar aan dezelfde persoon of vereniging worden
toegekend.
2. VOORWAARDEN
Art. 6. Een sportvereniging komt in aanmerking voor de Pepingse sportprijs als de vereniging voldoet
aan volgende criteria:
- Erkend zijn als Pepingse sportvereniging
- Indienen van een activiteitenverslag het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de sportieve
prestatie werd geleverd
Art. 7. Een persoon komt in aanmerking voor de Pepingse sportprijs als hij/zij voldoet aan volgende
criteria:
- Woonachtig zijn in Pepingen of lid zijn van een Pepingse erkende sportvereniging.
- Een opmerkelijke sportieve prestatie leveren.
3. AANVRAAG
Art. 8. Een vereniging en individuele Pepingenaar kan voorgedragen worden voor de prijs of kan
zichzelf kandidaat stellen.
Alle Pepingenaren en Pepingse verenigingen kunnen hun kandidatuur indienen bij het college van
burgemeester en schepenen en dit uiterlijk op 31 juli van elk jaar.
De voordracht van een kandidaat gebeurt via het aanvraagformulier, duidelijk gemotiveerd en met
vermelding van de contactgegevens, in bijlage bij dit reglement gevoegd.
4. TOEKENNING
Art. 9. Voor de toekenning van de Sportprijs laat het College van burgemeester en schepenen zich
adviseren door een oneven samengestelde jury van ten hoogste vijf stemgerechtigde leden.
De jury bestaat uit:

-

De schepen van sport: voorzitter
De voorzitter van de sportraad of zijn plaatsvervanger
Drie onafhankelijke experts samengesteld op advies van de sportraad.

Art. 10. Indien er in een bepaald jaar geen laureaat voor de sportprijzen verkozen wordt, zal het
bedrag dat aan deze prijs is verbonden, toegevoegd worden aan subsidies voor de sportverenigingen.
5. SUBSIDIE
Art. 11. De Sportprijs Pepingen voor een persoon heeft een waarde van 500 euro.
De Sportprijs Pepingen voor een sportvereniging heeft een waarde van 500 euro.
Dit reglement treedt in werking vanaf 27 juni 2017. De verwerking van de sportprijs 2016-2017 zal
reeds op basis van dit nieuwe reglement gebeuren.

