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REGLEMENT VOOR “TER BESCHIKKING STELLEN VAN TROFEEËN / BEKERS / MEDAILLES
De VZW Tofsport heeft tot doel de competitieve en recreatieve sportbeoefening in de stad Leuven te
promoten. Zij zal met dit doel een synergie beogen door de samenwerking te bevorderen tussen de
sportverenigingen: door initiatieven, met het oog op de sport voor allen te ondersteunen; door zelf initiatieven
te nemen om de participatie te stimuleren. Daarvoor kan de vereniging zelf sportevenementen organiseren,
materiële en financiële steun verlenen aan bepaalde sport— of randactiviteiten met het oog op de
sportbeoefening in de ruimste zin.
De visie en de missie van de VZW Tofsport zijn in deze context te omschrijven als: sport in de breedst mogelijke
zin, zowel recreatief als competitief, te promoten, zodat steeds meer mensen bewegen en sporten. Via
gerichte sensibiliseringsacties zal een hogere beweeg- en sportparticipatie nagestreefd worden. In alle
sportpromoties betekent dit “zoveel mogelijk mensen laten bewegen/ sporten” en aandacht hebben voor
gender, personen met een handicap, senioren, kansarmen, allochtonen, kortom alle leeftijds- en doelgroepen.

BESLUIT:
Het onderstaande reglement voor ‘Ter beschikking stellen van trofeeën / bekers / medailles’ goed te
keuren.
Artikel 1: Budget
VZW Tofsport verleent, binnen de perken van het beschikbare budget, dat bestaat uit een budget
van de stedelijke begroting, trofeeën, bekers en/of medailles uit aan bijzondere sportevenementen
en/of sportwedstrijden met regionale, nationale en internationale uitstraling van Leuvense en nietLeuvense sportverenigingen.
Artikel 2: Toekenning
Onder bijzondere sportevenementen en sportwedstrijden wordt verstaan: evenementen en
wedstrijden die door één of meerdere sportverenigingen worden georganiseerd buiten het regulier
sport-, trainings- en competitie-aanbod.
Het bijzonder sportevenement en/of sportwedstrijd moet plaatsvinden op het grondgebied van de
stad Leuven (eventueel start en aankomst).
1. Bijzondere sportevenementen en/of sportwedstrijden met internationale uitstraling
ontvangen maximum drie trofeeën.
2. Bijzondere sportevenementen en/of sportwedstrijden met nationale uitstraling ontvangen
maximum drie bekers.
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3. Bijzondere sportevenementen en/of sportwedstrijden met regionale uitstraling ontvangen
maximum drie medailles.
Artikel 3: Aanvraag
1.

De aanvraag voor trofeeën / bekers / medailles dient te gebeuren maximum zes maanden
voor het plaatsvinden van het bijzondere sportevenement en/of sportwedstrijd en ten
laatste twee maanden voor de activiteit en dit bij de sportdienst.

2. De aanvraag voor trofeeën / bekers / medailles bevat volgende inlichtingen:
i. Omschrijving van het bijzondere sportevenement en/of sportwedstrijd
1. Plaats, datum en uur.
2. Algemene omschrijving
3. Toelichting van mogelijke uitstraling die het bijzondere
sportevenement/sportwedstrijd met zich meebrengt
4. Toelichting van communicatieplan ter promotie van het bijzondere
sportevenement/sportwedstrijd
ii. Naam en adres van twee verantwoordelijke organisatoren
iii. Naam en adres van het secretariaat van de organisatie.

Artikel 4: Annulatie/wijziging van de activiteit
Indien het bijzondere sportevenement en/of sportwedstrijd niet kan plaatsvinden of indien het opzet
grondig wijzigt, moet de initiatiefnemer de sportdienst hierover informeren.
Artikel 5: Controle van de aanvraag en toewijzing
De sportdienst heeft het recht alle vormen van controle m.b.t. de ingediende aanvraag uit te voeren
en/of bijkomende inlichtingen te vragen. Het verstrekken van onjuiste informatie of het niet
verstrekken van gevraagde informatie kan aanleiding geven tot het niet toekennen van trofeeën /
bekers / medailles.
Medewerkers van de sportdienst (voornamelijk van de afdeling sportpromotie) kennen de trofeeën /
bekers / medailles toe adhv dit reglement.
Artikel 6: Return
1. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan het bijzondere sportevenement en/of sportwedstrijd
wordt een uitnodiging en/of melding van deze activiteit gestuurd naar de Schepen van sport,
de sportdienst, de leden van de commissie sport/handel/toerisme en de raad van bestuur van
VZW Tofsport.
2. De organisator moet de medewerking van de stad Leuven en VZW Tofsport duidelijk leesbaar
vermelden op alle communicatiemiddelen die betrekking hebben op het bijzondere
sportevenement en/of sportwedstrijd.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 01 2016.
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