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GEMEENTELIJKE VERDIENSTELIJKEN 2019

Is je buurman 
al 25 jaar actief 
als bestuurslid 

van een 
vereniging?

Is er in jouw 
vereniging iemand 
die zich al jaren 

verdienstelijk maakt 
op cultureel vlak?

Behaalde je 
kameraad een 
medaille op 
topniveau?

Presteerde 
jouw club 

uitermate goed in 2018-2019

Zet een  
dorpsgenoot zich  

al jaren vrijwillig in 
voor natuur en  
milieu in onze 

gemeente?

LAAT HET ONS WETEN

WE ZETTEN HEN GRAAG IN DE BLOEMETJES!

CULTUUR   SPORT MILIEU   SOCIAALHuldiging

enz...
Ken je  

iemand die zich  
al vele jaren actief 

inzet voor het 
sociale leven in onze 

gemeente?



De cultuurraad zet jaarlijks een cultuur- en een sociaalverdienstelijke persoon 
of vereniging in de bloemen. Ook de milieuraad HOLA zal opnieuw een verdien-
stelijke persoon of vereniging op vlak van natuur en milieu huldigen. Om in 
aanmerking te komen voor een huldiging zijn er een aantal criteria waaraan moet 
voldaan worden. We zetten ze even voor u op een rijtje:

1. Om als cultuur-, sociale of milieuverdienstelijke verkozen te worden, moet de 
voorgedragen persoon of vereniging een jubileum van een aantal jaren lidmaatschap 
vieren of een bijzondere prestatie geleverd hebben op sociaal of cultureel vlak of 
op gebied van natuur of leefmilieu in onze gemeente. 
Een jubilerende vereniging komt enkel in aanmerking bij een 25-, 50-, 75- of 100-jarig 
bestaan. 

2. Iedere Hoeselaar, Hoeseltse vereniging of het bestuur van de cultuur- of milieuraad 
kan een persoon, vereniging of organisatie voordragen, mits toelichting en rechtvaar-
diging van de verdienste waarvoor hij voorgedragen wordt.

3. Politieke mandatarissen kunnen geen kandidaat voorstellen en kandidaten mogen 
geen politiek mandaat uitoefenen.

4. Jaarlijks worden de kandidaturen overwogen. De respectievelijke besturen van de 
cultuurraad en milieuraad beslissen wie voor een huldiging in aanmerking komt 
en of de trofee wel of niet wordt toegekend.

5. De aanvraag voor sociale en cultuurverdienstelijken gebeurt per brief of per mail 
aan de gemeentelijke cultuurdienst (GC Ter Kommen, Europalaan 2, 3730 Hoeselt, 
cultuurdienst@hoeselt.be). De aanvraag voor milieuverdienstelijke dient te gebeuren 
bij de milieudienst (Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt | milieudienst@hoeselt.be).  
De aanvraag vermeldt duidelijk:

• naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager  
(persoon of vereniging);

• naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de voorgedragen persoon  
of vereniging;

• duidelijke motivatie en rechtvaardiging van de voordracht tot huldiging.

Aanvragen dienen uiterlijk op 1 januari 2020 toe te komen.

De niet tijdig binnengebrachte kandidaturen komen niet meer in aanmerking. 

Info:
Cultuurdienst – GC Ter Kommen - Europalaan 2, 3730 Hoeselt - Yves Voncken
Tel: 089/30.92.10 - cultuurraad@hoeselt.be

Milieudienst – Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt – Denise Wijnen
Tel: 089/51.03.37 – milieudienst@hoeselt.be

CULTUUR- EN SOCIALE VERDIENSTELIJKEN - MILIEUVERDIENSTELIJKE

 
DE INDIVIDUELE SPORTERS KUNNEN KANDIDAAT ZIJN VOOR ...
 
SPORTVERDIENSTELIJKE
De voorgedragen persoon komt alleen in aanmerking als hij/zij een link heeft met Hoeselt en 
lid is van een club*. De titel van sportverdienstelijke kan men op twee manieren ontvangen:
1. De kandiaat moet minstens 20 jaar een bestuursmandaat vervullen bij dezelfde club*. Deze 

titel kan men enkel om de vijf jaar halen.
2. De kandiaat heeft een (sportive) loopbaan gehad met uitzonderlijke prestaties en met 

minstens een nationale uitstraling.

SPORTFIGUUR COMPETITIE
De voorgedragen persoon is woonachtig in Hoeselt, is minimum 16 jaar in het jaar van de 
presatie en behaalde een uitzonderlijke sportprestatie in een competitie met minstens een titel 
op provinciaal niveau.

SPORTFIGUUR RECREATIE
De voorgedragen persoon is woonachtig in Hoeselt en behaalde een uitzonderlijke sportpresta-
tie op recreatief gebied.

BELOFTEVOLLE JONGERE
De voorgedragen persoon is woonachtig in Hoeselt, is maximum 16 jaar in het jaar van de 
presatie en behaalde minstens een provinciale titel of een uitzonderlijke sportprestatie in een 
competitie. Alle voorgedragen jongeren die aan de criteria voldoen, ontvangen de titel van 
beloftevolle jongere. Uit de genomineerden ‘beloftevolle jongere’ zal de AAS&B tenslotte een 
laureaat verkiezen.
 

DE CLUBS* KUNNEN KANDIDAAT ZIJN VOOR ...
SPORTVERDIENSTELIJKE CLUB
De club* bestaat 25-, 50-, 75- of 100-jaar

SPORTCLUB COMPETITIE
De club* behaalde een uitzonderlijke sportprestatie in een competitie met minstens een titel 
op provinciaal niveau.

SPORTCLUB RECREATIE
De club* behaalde een uitzonderlijke sportprestatie op recreatief gebied
 
HOE EEN AANVRAAG INDIENEN ?
De aanvraag gebeurt per brief of per mail aan de gemeentelijke sportdienst en vermeldt:
- De naam, adres, telefoonnummer/GSM, e-mailadres van zowel de indiener/aanvrager als van 

de voorgedragen persoon of club*
- Een motivatie van de voordracht tot huldiging (geleverde prestaties)

De aanvraag dient uiterlijk op 1 januari 2020 toe te komen. De niet tijdig binnengebrachte 
kandidaturen komen niet meer in aanmerking. 
 
INFO
Sportdienst Hoeselt, Europalaan 2, 3730 Hoeselt - Patrick Leenders
Tel. 089 309 220, e-mail: sportdienst@hoeselt.be
 

PS: club(s)* = door de AAS&B erkende sportclub(s)

SPORTKAMPIOENENDe Hoeseltse Advies Alliantie Sport en Beweging (AAS&B), de cultuurraad en de Hoeseltse Leefmilieuadviesraad (HOLA)  
zetten elk jaar een aantal mensen in de bloemetjes omdat zij op sociaal, cultureel, milieu of sportief vlak een mooie prestatie leverden  

waar we als gemeente trots op mogen zijn.
Iedere Hoeselaar kan een persoon of vereniging voordragen tot huldiging. In deze folder vind je de nodige informatie daarvoor.  

De feestelijke viering vindt plaats op vrijdag 31 januari 2020 om 20 uur in gemeenschapscentrum Ter Kommen.

De Hoeseltse Advies Alliantie Sport en Beweging (AAS&B) huldigt jaarlijks verdienstelijke sporters en sportclubs.  
Enkel de sportprestaties geleverd in 2019 komen in aanmerking.


