
SCHOTEN SPORT 

Schoten is een b(l)oeiende sportgemeente, waar 

mensen het beste van zichzelf geven en hun  

grenzen verleggen, individueel of in teamverband.  

 

'Schoten Sport', een initiatief van het  

gemeentebestuur in samenwerking met de  

sportraad, zet op vrijdagavond 23 februari 2018  

in zaal De Kaekelaar, de Schotenaren  

en de Schotense sportteams in de kijker.  

Kent u sportievelingen of sportteams of bent u misschien zelf één van hen? 

Draai deze flyer om en ontdek hoe je kan inschrijven!    

 

Wie kan inschrijven? 

 

Individuele sporters of teams -ook G sporters- die een 1ste, 2de of 3de plaats behaalden op  

kampioenschappen op gewestelijk, provinciaal, landelijk, nationaal of internationaal niveau. 

 

Kandidaturen betreffende andere bijzondere prestaties (in wedstrijd- of recreatief verband) kunnen 

aanvaard worden na deliberatie door de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad. 

Inschrijven kan tot en met 31 december 2017 

 

Info: sportdienst@schoten.be  of (03)680 10 70 

Weetjes ! 

 

De prestaties werden behaald in de periode van 01 januari 2016 tot en  met 31 december 2017. 

 

De sporters moeten op het ogenblik van de geleverde prestaties inwoner geweest zijn van de  

gemeente Schoten en op 31 december 2017 in de gemeente wonen. 

 

Sportteams moeten behoren tot een sportclub die op 31 december 2017 door  

de gemeente Schoten erkend is. 

 

De inschrijvingen worden gescreend door de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad.  

Indieners van inschrijvingen die niet voldoen, worden hierover geïnformeerd.   

Tegen de beslissing van de raad van bestuur is geen verhaal mogelijk. 

 

De huldiging gebeurt volgens de richtlijnen van de organisator. 

Alle sporters krijgen een aandenken in functie van het beschikbaar budget. 

Verantwoordelijke uitgever: Vrijetijdsdienst Sport, St.-Cordulastraat 10,- 2900 Schoten (03)680 10 70 



Eén inschrijvingsformulier per persoon & per prestatie  

Prestatie behaald binnen de periode van 01 januari 2016 tot en met 31 december 2017 

Individuele sporter      

Individuele G- sporter  

van sportclub:———————————————————–—————— 

van sportclub:———————————————————–—————— 

Team     

G– team  

van sportclub:———————————————————–—————— 

van sportclub:————————————————–————————— 

datum  maand  2014 

datum  maand  2015 

Beschrijf hieronder de prestatie en bezorg dit inschrijvingsformulier en de documenten die de  

behaalde titel staven, bij voorkeur digitaal via sportdienst@schoten.be 

Foto's, illustraties en anekdotes kunnen de viering kleur geven! Vergeet ze niet toe te voegen. 

Voor informatie, vrijetijdsdienst SPORT, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten, tel. (03)680 10 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

waar  

vakken aankruisen en lijnen invullen voor wat van toepassing is  

Naam  ———————————————————–——— 

Adres: ———————————————————–——– 

plaats ———————————————————–——— 

telefoon  ———————————————— 

GSM ————————————————— 

@ ————————————————— 

Naam team ———————————————————– 

Tel. sportclub ———————————————————– 

@ ———————————————–—— 

URL  ———————————————–—— 

1ste plaats     

2de plaats  

3de plaats  

Bijzonder  

gewestelijk  provinciaal  landelijk  nationaal  internationaal  

gewestelijk  provinciaal  landelijk  nationaal  internationaal  

gewestelijk  provinciaal  landelijk  nationaal  internationaal  

Prestatie: 


