
Reglement huldiging 

De stad Izegem stelt jaarlijks een huldigingsmoment in ter bevordering van sport, cultuur en kunst in 
de meest brede zin van het woord.  

Met het toekennen van trofeeën tijdens dat huldigingsmoment wil het stadsbestuur zijn waardering 
tonen over het geleverde werk ten bate van de sportieve, culturele, sociale en vormende activiteiten 
of de kunstbeoefening met zijn producten. Het moet een aanmoediging zijn om op de ingeslagen 
weg verder te gaan.  

Naast de bekroning van de uiteenlopende initiatieven, is de uitreiking ook gericht op een ruimere 
bekendmaking bij de Izegemse bevolking. 

Art. 1 De trofee kan worden uitgereikt aan:  

De trofee wordt voorbehouden voor de volgende categorieën: 

• cultuurpersoonlijkheid
• cultuurproduct
• cultuurbelofte
• sportman (vanaf de leeftijd van 16 jaar)
• sportvrouw (vanaf de leeftijd van 16 jaar)
• sportbelofte (tot de leeftijd van 16 jaar)
• sportploeg
• vrijwilliger van het jaar
• vereniging in de kijker (per sector)
• evenement van het jaar
• burgerinitiatief van het jaar
• architectuur / stadsvernieuwing van het jaar
• ondernemer/onderneming van het jaar

specifiek voor cultuur 

• Het begrip cultuur moet hier in haar meest brede zin geïnterpreteerd worden. Het omvat
dan ook (niet-limitatief) taal en letteren, wetenschapsbeleid, kunstenbeleid, cultuurbewaring
en cultuurspreiding, kennisdeling, lokale media, vrijetijdsbesteding en toerisme.

Art. 2. Voorwaarden om in aanmerking te komen 

Om in aanmerking te komen moet een natuurlijk persoon/vereniging/groepering of ploeg mensen 
een actieve inzet in Izegem betoond hebben, die het sportieve of (socio-)culturele leven van de stad 
verrijkt. Het cultuurproduct moet een binding met de stad hebben en eveneens het (socio-)culturele 
leven van de stad hebben verrijkt. 

Art. 3 Voordracht en timing 



Elke kandidatuur wordt schriftelijk ingediend op het daartoe voorziene digitale formulier en dit voor 
1 oktober. De kandidaatstelling bevat, naast de identiteit van de kandidaat of een beschrijving van 
het product, een duidelijke omschrijving van de prestaties of de realisaties van die kandidaat of een 
waardebepaling van het product en waarom hij/zij/het dus in aanmerking kan komen voor de 
Izegemse trofee. 

Voor het cultuurproduct, het evenement of het burgerinitiatief geldt bovendien een 
referentieperiode. De referentieperiode loopt van 1 september tot en met 31 augustus voorafgaand 
aan de uiterste indiendatum (1 oktober). 

Het voordragen kan door elke burger van Izegem, een vereniging lid van een stedelijke raad, een 
groep van inwoners, de stadsdiensten en het college van burgemeester en schepenen. De voordracht 
kan niet anoniem. 

Er wordt een kandidatenlijst opgemaakt door de stadsdiensten.  

 

Art. 4 Samenstelling van de jury en voorselectie 

(1) Samenstelling van de jury 

De jury is als volgt samengesteld: voorzitters van alle raden, algemeen directeur, voorzitter 
gemeenteraad, burgemeester, oud- burgemeesters en de laureaten van het voorgaande jaar, tenzij 
iemand van de juryleden zelf genomineerd is.  

(2) Voorselectie  

Per categorie kunnen er maximaal 5 kandidaten zijn. Indien er voor een categorie meer 
kandidaatstellingen zijn, dan zal de jury een voorselectie doen. 

Deze voorselectie gebeurt door een stemming. Ieder jurylid beschikt over één stem. Een stem wordt 
uitgebracht door het toekennen van de punten 3 – 2 – 1. 

 

Art.  5 Wijze van stemmen per categorie 

De stemming gebeurt digitaal. Iedere inwoner van Izegem vanaf de leeftijd van 7 jaar en  iedere 
vereniging hebben een unieke stem. Een stem wordt uitgebracht door het toekennen van de punten 
3 – 2 – 1. 

De jury brengt ook zijn stem uit. De voorzitters geven het stemresultaat van hun respectievelijke 
raad, de voorzitter van de gemeenteraad het stemresultaat van de gemeenteraad, de burgemeester 
het resultaat van het college. De jury is ook verantwoordelijk voor het aanreiken van een motivering. 

Alle uitgebrachte punten worden samengeteld volgens de weging 50 (jury) – 20 (individuele burger) – 
30 (verenigingen). 

Het totale puntenaantal bepaalt de volgorde. 

Als er slechts 1 kandidaat is wordt de trofee toegekend door ja, neen of onthouding, waarbij de 
meerderheid van de stemmen moet gehaald worden. 

Bij gelijk puntenaantal is de stem van de jury doorslaggevend.  



De puntenaantallen worden niet publiek gemaakt. 

Art. 6 Prijsoverhandiging 

De trofee heeft vooral een symbolische waarde en bestaat uit een unieke trofee. Deze trofee wordt 
uitgereikt tijdens een openbaar evenement in de maand december. 


