STEDELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST
AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN
EEN MEDAILLE VAN SPORTVERDIENSTE
De bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten vereniging
( volledige benaming en correspondentieadres invullen)

Na kennis genomen te hebben van het reglement betreffende de toekenning van de
medaille van Sportverdienste, draagt de kandidatuur voor van de hierna vermelde
persoon voor het bekomen van


de Gouden



de Zilveren

medaille van sportverdienste (1)

Naam en voornaam
Volledig adres
Telefoonnummer
Geboortedatum

:
:
:
:

A. Bestuursfunctie(s) door voormelde persoon in de vereniging waargenomen.
Functie:

: van

tot

Functie:

: van

tot

Functie:

: van

tot

B.Gewoon lidmaatschap(= “werkend” lidmaatschap)door vermelde persoon in
de vereniging uitgeoefend
Van

tot

Van

tot

Opmerkingen :
De bovenstaande gegevens zijn echt en waarachtig
En blijken uit - de notulen van de vereniging (1)
- volgende stukken (1)
NAMENS DE VERENIGING ,
Naam
Bestuursfunctie
Handtekening

:
:
:

(1) schrappen wat niet past.

Naam
Bestuursfunctie
Handtekening

:
:
:

MEDAILLE VAN SPORTVERDIENSTE
Uittreksel uit het reglement betreffende de toekenning
Artikel 4.§8. De toekenningsvoorwaarden voor het bekomen van de gouden medaille
van sportverdienste worden vastgesteld als volgt :
35 jaar ononderbroken C behoudens overmacht , b.v. ziekte , ….) lidmaatschap
bij één zelfde vereniging , aangesloten bij de Stedelijke Sportraad van KnokkeHeist met dien verstande dat


de kandidaat minstens 20 jaar een bestuursfunctie in de schoot van
deze sportvereniging heeft waargenomen;



de jaren gewoon lidmaatschap bij deze sportvereniging slechts voor
de helft in aanmerking komen;



de Gouden medaille van sportverdienste kan aan deze persoon
slechts eenmaal worden toegekend.

Artikel 4.§9. De toekenningsvoorwaarden voor het bekomen van de zilveren medaille van
sportverdienste worden vastgesteld als volgt :
25 jaar ononderbroken ( behoudens overmacht, b.v. ziekte , ….) lidmaatschap bij
één zelfde vereniging , aangesloten bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist
met dien verstande dat


de kandidaat minstens 15 jaar een bestuursfunctie in de schoot
van deze sportvereniging heeft waargenomen;



de jaren gewoon lidmaatschap bij deze sportvereniging slechts
voor de helft in aanmerking komen;



de Zilveren medaille van sportverdienste kan aan deze persoon
slechts eenmaal worden toegekend.



De personen welke reeds een gouden medaille van
sportverdienste hebben ontvangen, komen uiteraard niet meer in
aanmerking voor enige bijkomende medaille.



De personen welke vroeger reeds een zilveren medaille hebben
ontvangen, kunnen - voor zover zij voldoen aan de gestelde
voorwaarden – in aanmerking komen voor een gouden medaille.

Opmerking :

