Reglement verkiezing ‘sporttrofee van het jaar’
een initiatief van Sportraad Overijse
Artikel 1 – sporttrofee van het jaar
Jaarlijks in januari kent de Sportraad van de gemeente Overijse voor het voorbije kalenderjaar de
prijs ‘Sporttrofee van het jaar’ toe.
Artikel 2 – indienen kandidaturen
Elk jaar wordt een oproep voor het indienen van kandidaturen gedaan in het gemeentelijk infoblad
“De Overijsenaar”, per e-mail aan de sportverenigingen en via de Facebookpagina en de website van
Sporeo.
Elke kandidatuur dient tijdig (jaarlijks voor 1 december) ingediend te worden samen met de overige
namen voor de kampioenenhulde op het daartoe bestemde document met een oplijsting van de
beste sportprestaties van het afgelopen jaar.
Artikel 3 - voorwaarden
De prijs wordt toegekend aan ofwel een individuele sporter ongeacht zijn leeftijd ofwel een
sportploeg. De individuele kandidaten dienen woonachtig te zijn in Overijse op de uiterste datum van
de nominatie, zijnde 1 december van het lopende jaar. Sportploegen moeten aangesloten zijn bij een
erkende sportvereniging uit Overijse.
De prijs wordt toegekend voor een bijzondere sportprestatie of sportprestaties geleverd tijdens het
voorbije kalenderjaar binnen de specifieke sporttak.
Artikel 4 – selectie supergenomineerden
De selectie van 3 supergenomineerden gebeurt door de raad van bestuur van de sportraad. Uit alle
ingediende kandidaturen verkiest de raad van bestuur in consensus de 3 supergenomineerden.
Indien er geen consensus kan bereikt worden, worden de 3 supergenomineerden geselecteerd op
basis van een stemming per kandidaat onder de effectief aanwezige leden: de 3 kandidaten met het
meest aantal stemmen worden dan uitgekozen. In geval van ex aequo is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Artikel 5 – selectie winnaars
Uit de 3 supergenomineerden wordt de winnaar gekozen op volgende wijze:
50% van de punten (100 punten) worden toegekend op basis van een stemming die plaats heeft op
de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad in december. Dit betreft een geheime stemming
op papier. Elke effectief aanwezige stemgerechtigde of plaatsvervanger kan 1 stem uitbrengen. De
punten worden procentueel berekend op basis van het aantal uitgebrachte stemmen.
50% van de punten (100 punten) worden toegekend op basis van een online publieksstemming. Het
stemmenresultaat 3 dagen voor de kampioenenhulde om 12u is doorslaggevend.
Ongeacht het aantal behaalde stemmen krijgt:
• de eerste kandidaat: 50 punten
• de tweede kandidaat: 30 punten
• de derde kandidaat: 20 punten
De kandidaat met het meeste stemmen wordt verkozen als winnaar. In geval van ex aequo is het
resultaat van de stemming van de algemene vergadering van de sportraad doorslaggevend.
Eenzelfde persoon kan maximaal 2 keer in zijn sportcarrière dezelfde prijs winnen.
Artikel 6 - prijzen
De laureaat krijgt een trofee die voorzien wordt door Sportraad Overijse.
Artikel 7 – prijsuitreiking
De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse kampioenenhulde door vertegenwoordigers van de
raad van bestuur van de sportraad.
Artikel 8
Beslissingen die in dit reglement niet zijn voorzien, worden door de raad van bestuur van de
sportraad tijdens de verkiezing of voorafgaande vergaderingen genomen. Tegen deze beslissing is
geen verhaal mogelijk.

