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CRITERIA VOOR TOEKENNING VAN EEN SPORTTROFEE OP HET 
SPORTGALA #VANRSL 

 
ARTIKEL 1: DOEL 
 
Door het groot belang van de sport in de huidige samenleving en met het doel de 
sportbeoefening in Roeselare aan te moedigen, beslist het stadsbestuur van 
Roeselare om een sporttrofee uit te reiken op het sportgala #VANRSL in volgende 
mogelijke categorieën: 

- Beloftevolle jongere; 
- Sportvrouw; 
- Sportman; 
- Profsport(st)er of professionele sportploeg 
- Jeugdsportploeg; 
- Sportploeg; 
- G-sport(st)er of G-sportploeg; 
- Schoolsport. 

De sporttrofeeën worden uitgereikt op basis van één of meerdere uitzonderlijke 
prestaties, bijzondere sportactiviteiten of een bijzondere sportwerking tijdens het 
kalenderjaar voorafgaand aan de uitreiking ervan. 
 
ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

- De kandidaten moeten op het ogenblik van de opgegeven sportprestatie(s), de 
opgegeven bijzondere sportactiviteiten of de opgegeven bijzondere sportwerking 
in Roeselare zijn gedomicilieerd voor wat betreft een individuele trofee. 

- De zetel van de club waartoe de ploeg behoort moet in Roeselare zijn gevestigd 
op het ogenblik van de opgegeven prestatie(s), de opgegeven bijzondere 
sportactiviteiten of de opgegeven bijzondere sportwerking voor wat betreft een 
trofee in ploegverband. 

- De school moet in Roeselare zijn gevestigd voor wat betreft de categorie 
schoolsport. 

- In hetzelfde jaar kunnen kandidaten slechts 1 keer genomineerd zijn in een 
individuele categorie. Indien de sporter voldoet aan de voorwaarden van 
meerdere categorieën, beslist hij / zij zelf in welke categorie hij / zij 
genomineerd wil worden. 

- Kandidaten kunnen wel in hetzelfde jaar 2 trofeeën winnen wanneer dit om een 
combinatie gaat van een trofee in individueel verband en een trofee in ploeg- of 
schoolverband alsook wanneer dit om combinatie gaat van meerdere trofeeën 
in ploeg- of schoolverband. 
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ARTIKEL 3:VOORWAARDEN PER CATEGORIE 
 
Beloftevolle jongere: 

- De kandidaat is jonger dan 18 jaar op het ogenblik van de prestatie(s). 
- Enkel prestaties geleverd in individueel verband komen in aanmerking. 

 
Jeugdsportploeg: 

- De gemiddelde leeftijd van de spelers van de ploeg is op het ogenblik van de 
prestatie(s) lager dan 18 jaar. 

- Duo’s worden als een ploeg beschouwd. 
 

G-sport(st)er of G-sportploeg: 
- Zowel de prestatie(s) van een G-sport(st)er of G-sportploeg, prestaties binnen 

het circuit van G-sport, deelname aan bijzondere G-sportactiviteiten als een 
bijzondere G-sportwerking binnen de club / organisatie komen in aanmerking. 
 

Sportploeg: 
- De gemiddelde leeftijd van de spelers van de ploeg is op het ogenblik van de 

prestatie(s)18 jaar of ouder. 
- Duo’s worden aanzien als sportploegen.  

 
Sportvrouw: 

- De kandidaat is 18 jaar of ouder op het ogenblik van de prestatie(s). 
- Enkel prestaties geleverd in individueel verband komen in aanmerking. 

 
Sportman: 

- De kandidaten zijn 18 jaar of ouder op het ogenblik van de prestatie(s). 
- Enkel prestaties geleverd in individueel verband komen in aanmerking. 

 
Schoolsport: 

- Zowel prestaties geleverd in individueel als in ploegverband komen in 
aanmerking. 

- Zowel de prestatie(s) binnen de context van schoolsport (bv.scholencompetitie), 
deelname aan bijzondere sportactiviteiten in schoolverband als een bijzondere 
sportwerking op de school komen in aanmerking. 
 

Profsport(st)er of professionele sportploeg: 
- Zowel prestaties geleverd in individueel als ploegverband komen in aanmerking. 
- De trofee wordt uitgereikt aan een individu of ploeg die de sport professioneel 

beoefenen. 
 
ARTIKEL 4: INDIENEN KANDIDATUREN 
 
De kandidaturen moeten vóór de gestelde deadline, voorafgaand aan de uitreiking van 
de sporttrofeeën op het sportgala #VANRSL, worden ingediend via het digitale 
formulier op de website: sport.roeselare.be.   
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ARTIKEL 5: PRESTATIES DIE IN AANMERKING KOMEN 
 
Enkel de geleverde sportprestaties, de uitgeoefende bijzondere sportactiviteiten of de 
bijzondere sportwerking tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar 
voorafgaand aan de uitreiking van de sporttrofeeën op het sportgala #VANRSL komen 
in aanmerking. 
 
ARTIKEL 6: SAMENSTELLING JURY 
 
De dienst Publiekswerking stelt jaarlijks een jury samen waarin de voorzitter van de 
Sportraad, een sportgekwalificeerde ambtenaar (SGA), de schepen van sport, 
vertegenwoordigers van de pers en ex-sporters, sporters, trainers of betrokkenen 
binnen de sportcontext zijn opgenomen. De leden van de jury kiezen op de avond van 
hun bijeenkomst onder hun leden een voorzitter. De voorzitter is een stemgerechtigd 
jurylid. 
 
ARTIKEL 7: STEMPROCEDURE 
 
De stemming gebeurt in één enkele vergadering waarbij minstens 7 stemgerechtigde 
juryleden aanwezig moeten zijn om geldig te kunnen stemmen:  

- De voorzitter van de sportraad, de SGA en de schepen van sport zijn niet 
stemgerechtigd. 

- Een jurylid dat zelf kandidaat is, kan niet deelnemen aan de stemming over de 
categorie waarin het jurylid kandidaat is. 

 
De SGA deelt alle ingediende kandidaturen per categorie mee aan de juryleden. 
De jury controleert of alle ingediende kandidaturen voldoen aan bovengenoemde 
voorwaarden per categorie. Alle ingediende kandidaturen die niet voldoen aan de 
gestelde criteria of op een niet-reglementaire manier werden ingediend worden niet 
ontvankelijk verklaard. 
 
Uit de geldige kandidaturen bepaalt elk jurylid afzonderlijk in een geheime stemming 
max. 3 kandidaten die hij / zij naar voren schuift om de trofee te krijgen, en dit binnen 
elke categorie. Elk jurylid geeft daarbij per categorie 3 punten aan de kandidaat die 
volgens hem / haar de trofee het meest verdient, 2 punten aan de 2de kandidaat en 1 
punt aan de 3de kandidaat. 
 
De SGA gaat na hoeveel punten elke kandidaat door de juryleden toegekend kreeg.  
De 3 kandidaten met de meeste punten zijn de 3 genomineerden binnen de gegeven 
categorie. Indien er omwille van een ex-aequo binnen een gegeven categorie meer dan 
3 genomineerden zijn, wordt de sporter, ploeg, school of club genomineerd die het 
meeste aantal keer 3 punten kreeg van de juryleden. Indien de toepassing van deze 
regel nog steeds tot meer dan 3 genomineerden leidt, is de stem van de voorzitter 
van de jury doorslaggevend. 
De genomineerde kandidaat met de meeste punten zal de sporttrofee binnen de 
gegeven categorie in ontvangst mogen nemen. Bij een ex-aequo voor de eerste plaats, 
wordt de sporttrofee gegeven aan de sporter, ploeg, school of club die het meeste 
aantal keer 3 punten kreeg van de juryleden. Indien de toepassing van deze regel niet 
tot een winnaar leidt, is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend.  
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De 3 genomineerden per categorie worden medegedeeld aan de juryleden, maar de 
winnende kandidaat wordt niet medegedeeld. De SGA verzamelt de stemmen en pas 
op de avond van het sportgala #VANRSL wordt de winnaar openbaar bekend 
gemaakt. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. 
 
De jury kan beslissen om de sporttrofee in één of meerdere categorieën niet uit te 
reiken omdat er geen waardige of niet voldoende kandidaturen werden ingediend. 
De juryleden verbinden er zich ertoe volledige geheimhouding over de genomineerden 
te bewaren tot de uitreiking van de sporttrofeeën op het sportgala #VANRSL. 
 
ARTIKEL 8: INWERKINGTREDING 
 
De beschreven bepalingen heffen eerdere bepalingen op: 

• Criteria voor de toekenning van de Trofee voor Sportverdienste  
(CBS 01.12.2008) 

• Criteria kampioenenhulde (CBS 20.08.2012) 

• Criteria voor de uitreiking Roeselaarse sporttrofee (CBS 24.11.2014) 

• Criteria voor de uitreiking Roeselaarse sporttrofee (CBS 07.05.2018) 
 
De criteria voor toekenning van een sporttrofee op het sportgala #VANRSL zijn van 
toepassing na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 
08.04.2019 en treden in werking vanaf 1 januari 2020. 
 


