
Stem mee voor de trofeeën voor Sportverdienste
van de Stad Gent

Welke Gentse sporter zette in 2017 de strafste prestatie neer? Welk jeugdteam
steeg boven zichzelf uit? Is er een sportinitiatief dat ook een belangrijke sociale
doelstelling verzilverde? Van 1 tot 20 februari 2018 kan de Gentenaar meestemmen
voor de genomineerden van de zes trofeeën voor Sportverdienste van de Stad
Gent 2017.

Op vrijdag 9 maart 2018 worden de Gentse Sportawards uitgereikt in de Art Cube in
Gent. De Stad Gent bekroont met de zes trofeeën opvallende prestaties, personen en
initiatieven uit het rijke Gentse sportlandschap.

De Gentenaar kan mee bepalen naar wie de zes trofeeën gaan. Ze kunnen daarvoor
vanaf 1 tot 20 februari 2018 hun stem uitbrengen via de website. Per trofee kan er
gekozen worden uit een shortlist van drie kandidaten, die door een jury is samengesteld
op basis van de vele inzendingen.

Naast de huldiging van de laureaten voor Sportverdienste worden ook de Belgische en
regionale kampioenen van de Gentse clubs in de bloemetjes gezet.

Genomineerden per categorie



1. Gentse sportman van het jaar
Kenny De Ketele – Baanwielrennen

Tom De Langhe – Jiu Jitsu

Tim Brys – Roeien

2. Gentse Sportvrouw van het jaar
Jolien D’Hoore, weg - en baanwielrennen

Evi Van Acker, zeilen

Gerniers Alix, hockey

3. Gentse sportvereniging van het jaar
Gentse Schaatsclub Kristallijn, schaatsen

Gentse Kano en Kajak Organisatie, kajak

JAGO Sint-Amandsberg, voetbal

4. Gentse jongere van het jaar op sportief vlak (tot en met 21 jaar)
Jules Hesters, weg- en baanwielrennen

Stephanie Vandenborre, hockey

Mina Lebeer, judo

5. Gents jeugdteam van het jaar op sportief vlak (tot en met 21 jaar)
OTM - Team Malou-Silke, acrobatische gymnastiek

La Gantoise U12, hockey

Futsal Besiktas Gent, zaalvoetbal

6. Sport & community trofee voor het meest verdienstelijke project dat een brug
slaat tussen sport en samenleving

vzw Sportaround

G-JAGO Sint-Amandsberg

KAA Gent Foundation

Stemmen kan via deze link.

De publieksstemmen tellen mee voor 40%. De resterende 60% worden door de jury
bepaald. Enkel de lifetime achievement award - de trofee voor wie een grote impact had
op de sportieve uitstraling van Gent - wordt rechtstreeks door de jury gekozen.

https://eforms.gent.be/Productie4.0/formulier/scStemtrofeesportverdienste.aspx


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De jury

Wim Vandendriessche, directeur Sportdienst Gent

Carine Verbauwen, sportvrouw van het jaar 1975, 1978 en 1979

Cedric van Branteghem, verantwoordelijke sales en business development Golazo,
meeting director van de Memorial Van Damme
Dirk Vos, lid van de algemene vergadering van de KAA Gent Foundation, ondervoorzitter
supportersfederatie KAA Gent, bestuurder Belgian supporters, bestuurder Football
supporters Europe
Elien Moerman, integratiebeleid en toeleiding, Parantee - Psylos

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, als voorzitter
van de jury niet stemgerechtigd
Jan Van Troos , Sportdienst Gent, als secretaris niet-stemgerechtigd

Informatie
Peggy Verstraete, communicatiemedewerker Publiekswerking Sportdienst, tel. 09 266 80
73, gsm 0477 650 004, e-mail peggy.verstraete@stad.gent

Bevoegd

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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