
 

Intern Reglement – Sailing Awards 2022 

  

1. De Sailing Awards zijn een organisatie van Belgian Sailing in samenwerking met FFYB en 

WWSV. 

2. De Sailing Awards willen de beste prestaties in een aantal categorieën honoreren en de sport 

op een positieve manier in de kijker plaatsen bij de nationale pers. 

3. De Sailing Awards worden uitgereikt in zes categorieën : Sailor of the Year (Man), Sailor of 

the Year (Woman), Talent van het jaar (-19 jaar - alle disciplines), Yachting Manager of the 

Year en Surfer of the Year ,Team of the Year en dit binnen de disciplines die Belgian Sailing 

als nationale federatie vertegenwoordigt. Deze zijn : zwaardboten, multihull, zeiljachten, 

windsurfen en kitesurfen. 

4. De Sailing Awards worden volgens een beurtrol  in Vlaanderen en Wallonië georganiseerd :  

WWSV kiest de plaats van gebeuren voor Vlaanderen en Brussel en FFYB kiest tussen 

Wallonië en Brussel 

5. Wie komt in aanmerking voor  nominatie? 

Zeilers met de Belgische nationaliteit, actief binnen de boven vermelde disciplines en  

aangesloten bij één van de federaties die deel uitmaken van Belgian Sailing. 

6. De nominaties voor de longlist:  

a. De federaties, de klassen, de clubs en ook elk individueel lid aangesloten bij een 

federatie aangesloten bij Belgian Sailing  kunnen iemand nomineren voor de longlist 

van de Sailing Awards 

b. De periode voor nominaties is beperkt in tijd. De aankondiging gebeurt via de 

website Belgian Sailing, de federatiewebsites, nieuwsbrieven en sociale media.  

c. De aankondiging voor nominaties gebeurt via alle kanalen op 1 november  waarna 

nominaties kunnen binnen komen tot 1 december van het lopende jaar. Alleen 

aanmeldingen die binnen komen op info@belgiansailing.be komen in aanmerking.   

d. Personen die nomineren vermelden  : naam kandidaat, discipline en motivering – 

alleen nominaties die binnen komen bij Belgian Sailing voor 1 december zijn geldig 

7. De nominaties voor de shortlist. 

De genomineerden van de longlist worden per categorie opgelijst. 

De Raad van Bestuur van Belgian Sailing zal maximaal vijf kandidaten per categorie 

selecteren voor de shortlist.  

Aan de genomineerden wordt het akkoord gevraagd om op deze shortlist te verschijnen.  

De shortlist wordt gepubliceerd op 15 december op website Belgian Sailing  

8. Alle genomineerden van de shortlist komen in aanmerking voor de titel van “Personality of 

the Year” . Doel is een kandidaat te kiezen die de grootste bijdrage aan de uitstraling van de 

sport heeft gegeven. De titel wordt toegekend aan wie de mensen unieke stemmen haalt  

9. Het bestuursorgaan van Belgian Sailing staat in voor de organisatie en het correcte verloop 

van de stemming voor “Personality of the Year”. Het publiek wordt uitgenodigd zijn stem uit 

te brengen via een elektronische toepassing toegelicht op de website van Belgian Sailing.  

Indien per mail gestemd wordt, kan per mailadres slechts één stem uitgebracht worden. 

Indien vanuit eenzelfde mailadres meerdere mails met stemmen uitgebracht worden, telt 
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enkel de eerste mail. De publieksstemming  verloopt  volgens een vastgelegde tijdslijn – 

vanaf de bekendmaking van de shortlist op 15 december tot en met 1 februari.  

 

10. Registratie en telling van de stemmen voor de Sailing Awards  

 

Het Bestuursorgaan van Belgian Sailing stelt een comité van experten aan. Het comité 

bestaat bij voorkeur uit 7 personen.  

- De experten functioneren niet vanuit hun functie maar vanuit hun persoonlijke expertise 

en op basis van afgesproken criteria.  

- Het expertencomité duidt een voorzitter aan die verantwoordelijk is voor de goede 

werking.  

- De namen van de experten worden gepubliceerd op de website van Belgian Sailing. 

- De deliberatie is geheim 

- Het expertencomité kan beslissen de titel niet toe te kennen wegens het gebrek aan    

valabele kandidaten 

- Werkwijze :  

1. Presentatie 

2. Schriftelijke rangorde en punten  

3. Deliberatie  

4. Beslissing op basis van concensus 

-      Indien er geen beslissing genomen wordt beslist het bestuursorgaan Belgian Sailing  

 

De experten stellen na bespreking en discussie, elk voor zich, per categorie een rangorde op 

van de genomineerden en kennen ze vervolgens  een aantal punten toe: de eerst 

gerangschikte krijgt z punten (waarbij z het aantal kandidaten is), de tweede z-1, enz. Deze 

punten worden opgeteld en deze som levert per categorie de definitieve rangorde op van de 

genomineerden.  

 

De experten worden aangesteld door het Bestuursorgaan van Belgian Sailing en 

vertegenwoordigen diverse profielen uit de sport. Met name topsportverantwoordelijken, ex 

bestuursleden, laureaten Fellow of Jacques Rogge en experten in de disciplines. De lijst van 

experten voor het respectievelijke jaar wordt op 15 december gepubliceerd op Belgian 

Sailing  

 

11. Totaliseren van de stemmen 

De Raad van bestuur van Belgian Sailing ziet toe op het correcte verloop van de procedure en 

bevestigt wie de winnaars zijn van de Awards. 

Tegen haar beslissing is geen enkel beroep mogelijk. 

12. De website van Belgian Sailing vermeldt de genomineerden per categorie met een toelichting 

van hun prestaties, samen met de stemprocedure en het intern reglement . 

13. De trofeeën worden uitgereikt op de plaats aangeduid door de verantwoordelijke 

organisator. Op de uitreiking worden alle genomineerden van de shortlist uitgenodigd. 

14. De praktische organisatie van de stemming gebeurt alternerend door WWSV en FFYB maar 

wel onder de koepel van Belgian Sailing . De teksten worden in beide landstalen vertaald 

door de respectieve federaties.   

 

 


