Reglement Club van het Jaar en Aanmoedigingsprijs
Verkiezing Club van het jaar
Artikel 1
In 1992 is door de Algemene Ledenvergadering van de LiSB besloten tot invoering van de verkiezing
Club van het Jaar. De verkiezing is een grote blijk van waardering voor een vereniging die zich in het
voorbije seizoen op meerdere terreinen duidelijk onderscheiden heeft van alle andere verenigingen.
Artikel 2
De titel 'Club van het Jaar' wordt toegekend door het bestuur van de LiSB.
Artikel 3
De gekozen Club van het Jaar kan het seizoen erna niet in aanmerking komen voor de titel.
Artikel 4
Voor het toekennen van de titel 'Club van het Jaar' vormt het bestuur zich een zo goed mogelijk beeld
van de activiteiten van alle clubs, bijvoorbeeld aan de hand van de informatie uit Schakend Limburg,
de clubbladen, internetpagina's of door een persoonlijk bezoek.
Artikel 5
De bekendmaking van de winnaar geschiedt op de najaarsvergadering van de LiSB. De prijsuitreiking
geschiedt vervolgens op een nader te bepalen datum in overleg met de winnende vereniging.
Artikel 6
De Club van het Jaar hoeft niet per se elk jaar uitgeroepen te worden. Het is mogelijk dat de titel niet
wordt toegekend, bijvoorbeeld als er geen vereniging is die duidelijk boven de anderen uitsteekt.
Artikel 7
De prijs bestaat uit:
a.) Een digitale schaakklok
b.) De "Frits Hendriks wisselbokaal", beschikbaar gesteld door LiSB-erevoorzitter Frits Hendriks
Verkiezing Aanmoedigingsprijs
Artikel 8
Met ingang van het seizoen 1998-1999 is de Limburgse Aanmoedigingsprijs ingesteld. Deze is
bestemd voor een vereniging, een groep spelers of een speler die een aanmoediging verdient /
verdienen omdat zij op een enthousiaste en opvallende wijze aan de weg timmert/timmeren. Ook deze
prijs wordt toegekend door het LiSB-bestuur.
Artikel 9
De pas gekozen winnaar van de Aanmoedigingsprijs kan het seizoen erna niet opnieuw hiervoor in
aanmerking komen.
Artikel 10
De bekendmaking van de winnaar van de Aanmoedigingsprijs geschiedt op de najaarsvergadering
van de LiSB. De prijsuitreiking geschiedt vervolgens op een nader te bepalen datum in overleg met de
winnaar.
Artikel 11
De Aanmoedigingsprijs hoeft niet per se elk jaar uitgereikt te worden. Het is mogelijk dat de prijs niet
wordt toegekend, bijvoorbeeld omdat geen vereniging, groep personen of persoon zich hiervoor
duidelijk heeft gemanifesteerd.
Artikel 12
De prijs bestaat uit:
a.) Een oorkonde.
b.) Een artikel in ‘Schakend Limburg’ en op www.lisb.nl

