
REGLEMENT KAMPIOENENHULDIGING GEMEENTE ESSEN 

 
Art. 1. De gemeentelijke sportraad organiseert jaarlijks per sportjaar een 
kampioenenhuldiging voor actieve sporters in samenwerking met het 
gemeentebestuur.  
 
Art. 2. De kandidaat dient woonachtig te zijn in Essen en/of actief te zijn binnen een 
Essense sportvereniging. Een sportploeg die kandidaat is, dient zijn werking of zetel 
te hebben op het grondgebied van Essen.  
 
Art. 3.  Kandidaten kunnen voorgedragen worden na de oproep die verschijnt in de 
Essen Info. De voordracht moet samen met een degelijke motivering en een 
beknopte staat van verdienste voor maandag 7 mei 2018 toegestuurd worden aan 
de gemeentelijke sportdienst, Heuvelplein 23, 2910 Essen. In 2018 wordt de viering 
gehouden op vrijdag 1 juni.  
 
Art. 4. De werkgroep sport van de sportraad kan zelf ook kandidaten voordragen.  
 
Art. 5. Volgende prestaties komen in aanmerking voor huldiging: 

- provinciaal kampioenschap: 1e plaats 
- gewestelijk kampioenschap: 1e plaats 
- Vlaams of Belgisch kampioenschap of kampioenschap van land van herkomst: 

podiumplaats 
- Europees- of Wereldkampioenschap: podiumplaats 
- Olympische Spelen: deelname 
- G-sporters die een uitzonderlijke prestatie neergezet hebben.  
- Uitzonderlijke prestaties niet opgenomen in bovenstaande lijst.  

 
Art. 5. Worden niet weerhouden: 

- Clubkampioenen 
 
Art. 6. Alle ingediende kandidaturen, niet voorzien in dit reglement, zullen afzonderlijk 
onderzocht en beoordeeld worden door de gemeentelijke sportraad.  
 
Art. 7. Een kandidaat kan jaarlijks opnieuw gehuldigd worden op basis van zijn 
geleverde prestaties. 
 
Art. 8. De trofeeën en oorkondes worden op de viering persoonlijk overhandigd aan 
de laureaten. Bij afwezigheid kunnen deze nog afgehaald worden op de 
gemeentelijke sportdienst tot 4 weken na de viering.   
 
Art. 9. Naast de algemene kampioenenhuldiging, kan iemand ook de ‘prijs voor 
sportverdienste’ toegekend krijgen. Deze wordt toegekend aan sportmannen, 
sportvrouwen of sportverenigingen van Essen, welke zich verdienstelijk gemaakt 
hebben door eigen sportprestaties over één seizoen of over meerdere jaren. 
Individueel kan men de prijs slechts één maal behalen in eenzelfde sporttak. Een 
groepering of vereniging kan de prijs maximaal om de 5 jaar winnen. De werkgroep 
sport van de sportraad zal uit de binnengekomen kandidaten de laureaat of laureaten 
kiezen.  


