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REGLEMENT HULDIGING 
VRIJETIJDSVERDIENSTEN 

LOKAAL BESTUUR VORSELAAR 
 

 
ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN / SITUERING 

 
Het lokaal bestuur van Vorselaar huldigt jaarlijks personen en/of verenigingen die een 
bijzondere prestatie leverden binnen het domein vrije tijd. Dit gebeurt volgens de regels en 
voorwaarden die in dit reglement zijn vastgelegd.  
 
De huldiging omvat volgende vier vrijetijdscategorieën: 

- Cultuurprijs 
- Sportkampioenen 
- Jeugdprijs 
- Supervrijwilliger 

 
 
ARTIKEL 2 - WIE KAN ZICH KANDIDAAT STELLEN OM GEHULDIGD TE WORDEN?  
 
Voor de huldiging binnen deze vier vrijetijdscategorieën komen in aanmerking: 
- inwoners van Vorselaar. 
- duo’s waarvan minstens één persoon inwoner is van Vorselaar.  
- groepen waarvan minstens één derde van het aantal personen inwoner is van Vorselaar. 
- erkende Vorselaarse verenigingen en de mensen hieraan verbonden. 
 
 
ARTIKEL 3 - WELKE PRESTATIES KOMEN IN AANMERKING OM GEHULDIGD TE 
WORDEN? 
 
Cultuurprijs 
De cultuurprijs wordt uitgereikt aan een persoon, duo, groep of vereniging die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt door het leveren van een opmerkelijke, noemenswaardige 
prestatie op cultureel vlak die erkenning verdient. 
 
Deze prestatie werd geleverd in één of meerdere van de volgende culturele domeinen:  
- beeldende kunsten (schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, …) 
- woordkunsten (poëzie, literatuur, …) 
- podiumkunsten (dans, muziek, theater, …) 
- bouwkunde en architectuur 
- moderne media (internet, televisie, film, …)  
- cultureel erfgoed 
- ook het bevorderen van het culturele klimaat of het toegankelijk aanbieden van cultuur 

(bv. als organisator van een opmerkelijke tentoonstelling of opvoering in één van de 
vermelde disciplines) kan bekroond worden 

 
Sportkampioenen 
- Ploegen (= meer dan 2 personen): sportploegen behorend tot een Vorselaarse 

sportvereniging: 
o Zij die kampioen gespeeld zijn 
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o Zij die de Beker van de Provincie gewonnen hebben 
- Duo’s (= exact 2 personen): 

o Provinciaal kampioen / Vlaams kampioen / Belgisch kampioen / Europees kampioen / 
Wereldkampioen / Olympisch kampioen 

o Belgisch record 
o Podiumplaats op Belgisch/Europees/Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen 
o Olympisch diploma 

- Individuen (= 1 persoon): 
o Provinciaal kampioen / Vlaams kampioen / Belgisch kampioen / Europees kampioen / 

Wereldkampioen / Olympisch kampioen 
o Belgisch record 
o Podiumplaats op Belgisch/Europees/Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen 
o Olympisch diploma 

 
Jeugdprijs 
De jeugdprijs is een onderscheiding die uitgereikt kan worden aan één van volgende 
categorieën: 

o een mooie prestatie of engagement binnen het Vorselaarse jeugdwerk. 
o een waardevol initiatief voor kinderen en jongeren in Vorselaar. 
o (een) inwoner(s) van Vorselaar, jonger dan 25 jaar, die zich verdienstelijk heeft/hebben 

gemaakt en daarmee een mooi voorbeeld is/zijn voor anderen. 
 
Supervrijwilliger 
De  prijs voor supervrijwilliger is een jaarlijkse onderscheiding uitgereikt aan een vrijwilliger of 
groep vrijwilligers die een noemenswaardige prestatie geleverd heeft / hebben ten gunste van 
het vrijetijdsleven in Vorselaar en hiervoor dient / dienen erkend te worden. Een laureaat kan 
de prijs slechts eenmaal ontvangen voor eenzelfde prestatie. 
 
Onder ‘vrijwilliger’ verstaan wij elke persoon die op regelmatige basis, onbezoldigd en uit vrije 
wil een activiteit verricht ten behoeve van een vereniging, organisatie of ten behoeve van de 
samenleving als geheel’. 
 
 
ARTIKEL 4 - HOE VERLOOPT DE PROCEDURE VOOR KANDIDAATSTELLING?  
 
Kandidaturen moeten worden ingediend bij de vrijetijdsdienst op het daartoe bestemde 
formulier. Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de vrijetijdsdienst en 
op de gemeentelijke website. 
 
Een persoon kan zichzelf kandidaat stellen, of dit kan gebeuren door iemand anders, op 
voorwaarde dat de kandidaat zijn akkoord geeft voor de kandidaatstelling. 
 
Cultuurprijs, Jeugdprijs en Supervrijwilliger 
Het compleet ingevulde aanvraagformulier moet ingediend worden uiterlijk op 15 mei.  
De prestatie(s) werd(en) geleverd, minstens voor een deel, tijdens de twee voorbije 
werkingsjaren. Onder werkingsjaar verstaan wij de periode vanaf 15 mei van het vorige 
kalenderjaar tot en met 14 mei van het huidige kalenderjaar. Bijkomend is het ook mogelijk 
dat de prestatie reeds eerder in het verleden van start ging en/of nog steeds verderloopt. 
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Sportkampioenen 
Het compleet ingevulde aanvraagformulier moet ingediend worden uiterlijk op 15 mei en gaat 
over prestaties die plaatsvonden in het voorgaande werkingsjaar dat loopt vanaf 15 mei t.e.m. 
14 mei. 
 
 
ARTIKEL 5 – HOE VERLOOPT DE BEOORDELINGSPROCEDURE? 
 
De vrijetijdsdienst beoordeelt de geldigheid van de aanvragen. Aanvragen die de deadline voor 
indiening niet respecteren en/of niet volledig worden ingevuld en/of niet beantwoorden aan 
de voorwaarden vermeld onder artikel 1, 2 en 3 van dit reglement, worden niet meegenomen 
in de beoordeling. 
 
Indieners van ongeldig verklaarde kandidaturen worden op de hoogte gebracht met een 
motivatie. Indien er geen geldige kandidaturen zijn binnen een bepaalde categorie, kan er het 
betreffende kalenderjaar ook geen huldiging gebeuren binnen die categorie. 
 
Cultuurprijs 
De geldige kandidaturen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit de leden van de 
stuurgroep cultuur. De jury kan ieder jaar – binnen ieder van de domeinen vernoemd onder 
artikel 2 – een cultuurprijs toekennen aan één kandidaat. Mits een goede motivatie kan de 
jury uitzonderlijk besluiten om meer dan één kandidaat binnen eenzelfde domein te bekronen 
met de cultuurprijs. 
 
Sportkampioenen  
Alle geldige kandidaturen worden gehuldigd. 
 
Jeugdprijs 
De geldige kandidaturen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit de leden van de 
werkgroep jeugd. De jury kan ieder jaar een jeugdprijs toekennen aan één kandidaat 
(individueel of in groep).  
 
Supervrijwilliger 
Alle geldige kandidaturen worden gehuldigd. 
 
 
ARTIKEL 6 – HOE EN WANNEER VINDT DE HULDIGING VAN DE 
VRIJETIJDSVERDIENSTEN PLAATS? 
 
De huldiging van de vrijetijdsverdiensten vindt plaats tijdens de maand juni van het jaar 
waarin de aanvraag ingediend werd. 
 
 


