
 

 
 

CRITERIA ‘UITREIKING STIMULANSEN VOOR SPORTVERDIENSTE VAN DE STAD ROESELARE’ 
 

De Stad reikt twee vormen van Stimulansen voor Sportverdienste van de Stad Roeselare 
uit, zijnde het ‘Getuigschrift voor Sportverdienste’ en het ‘Ereteken voor Sportverdienste’. 
Het toekennen van de Stimulansen voor Sportverdienste van de Stad Roeselare is bedoeld 
als officiële blijk van erkentelijkheid van de Stad Roeselare aan een verdienstelijk persoon. 

 
Criteria 
Om in aanmerking te komen voor het ‘Getuigschrift voor Sportverdienste’ zijn volgende criteria van 
toepassing: 

• De kandidaat moet op 31 december voorafgaand aan de uitreiking van het getuigschrift 
minstens 15 volledige jaren, waarvan maximum 5 jaren als sporter, inzet ten bate van de 
sport in Roeselare kunnen voorleggen. 

• De kandidaat heeft niet eerder het Getuigschrift of Ereteken voor Sportverdienste 
ontvangen. 

 
Om in aanmerking te komen voor het ‘Ereteken voor Sportverdienste’ zijn volgende criteria van 
toepassing: 

• De kandidaat moet op 31 december voorafgaand aan de uitreiking van het ereteken 
minstens 25 volledige jaren, waarvan maximum 10 jaren als sporter, inzet ten bate van de 
sport in Roeselare kunnen voorleggen. 

• De kandidaat heeft niet eerder het Ereteken voor Sportverdienste ontvangen. 
 
Om in aanmerking te komen voor (één van) bovengenoemde stimulansen zijn daarnaast volgende 
criteria van toepassing: 

• De kandidaat heeft in inzet voor de sport in Roeselare op vrijwillige basis vervuld. 

• De kandidaat kan de beide stimulansen niet gelijktijdig uitgereikt krijgen.  
 

Kandidaatstelling 
De gemotiveerde kandidaturen moeten voor de gestelde deadline ingediend worden via het digitale 
aanvraagformulier op de website van Stad Roeselare. De Stad deelt de deadline mee via 
verschillende communicatiekanalen.  
 
De kandidaat kan voorgedragen worden door een vereniging, organisatie, school, individu of de Stad. 
 

Beoordeling 
De Stad Roeselare beoordeelt de kandidaturen op hun ontvankelijkheid en het al dan niet voldoen 
aan bovengenoemde criteria. De Stad stelt de Stedelijke Raad voor Sportbeleid in kennis. Het College 
van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt of verwerpt de kandidaturen.  
 

Uitreiking 
De uitreiking van het ‘Getuigschrift voor Sportverdienste’ en het ‘Ereteken voor Sportverdienste’ 
gebeurt jaarlijks door de Stad Roeselare, indien mogelijk op hetzelfde moment. 
 
De criteria voor de uitreiking van de Stimulansen voor Sportverdienste van de Stad Roeselare’ zijn 
van toepassing na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen op 5/10/2020 en 
treden in werking vanaf 6/10/2020. 


