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Plechtige uitreiking van het Stipendium 2018 in de hoofdzetel van Panathlon International 

Vlaanderen 

 

 

 

 

Paul Standaert (uiterst links),  de afgevaardigden van de 3 laureaten (Antwerpen, Beerse en Sint-

Pieters-Leeuw) en (uiterst rechts) Willy Pennoit 

 

Op 12 december 2018 vond de plechtige uitreiking plaats, op de maatschappelijke zetel van Panathlon 

International Vlaanderen te Brussel, van het Stipendium 2018. Burgemeester, schepenen, 

sportfunctionarissen en/of sportmedewerkers van de deelnemende steden en gemeenten waren 

aanwezig.  

Na de verwelkoming door Willy Pennoit, voorzitter van Panathlon International Vlaanderen en Paul 

Standaert, lid van de raad van bestuur van Panathlon International en in die hoedanigheid de 

vertegenwoordiger van de internationale voorzitter Pierre Zapelli werden door Paul De Broe, 

erevoorzitter van het Stipendium, en de heer Geert Crucke, afgevaardigde van de Natioanle Loterij, de 

prijzen overhandigd aan de 3 laureaten nl. Antwerpen, Beerse en Sint-Pieters-Leeuw. In zijn 

voorafgaandelijke speech gaf Paul De Broe, die aan de wieg stond van de oprichting van het 



Stipendium, een toelichting bij de geschiedenis van het Stipendium dat reeds zijn oorsprong vond in 

1988 … en steeds projecten bekroonde waarin ethiek en sport hét belangrijkste item waren. Eén van 

deze projecten lag aan de basis van het “Steward” gegeven binnen de voetbal.   

De Nationale Loterij, die sedert meer dan 30 jaar onze trouwe partner is, hecht veel belang aan ethiek. 

De Nationale Loterij kan zich vinden in de link tussen ethiek en sport, nu nét het doel van de 

Panathlongedachte.   

Daarenboven zet de Nationale Loterij dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, 

wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en 

solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil. 

Als grootste mecenas van België spendeert de Nationale Loterij een zeer groot deel van de opbrengst 

van haar spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten. 

De waarden Fair Play en respect, in het bijzonder binnen de sport zijn zeer belangrijke waarden in onze 

huidige maatschappij. Dit is de reden waarom Panathlon en de Nationale Loterij al een jarenlang 

partnership hebben om ervoor te zorgen dat de Panathlongedachte wordt uitgedragen. 

De HH. Geert Crucke (afgevaardigde van de Nationale Loterij)  en Paul De Broe  (erevoorzitter van het 

Stipendium) maakten samen de laureaten van het Stipendium 2018 bekend: de ingediende projecten 

van Antwerpen, Beerse en Sint-Pieters-Leeuw werden door de diverse juryleden als winnaar verkozen. 

In deze jury zaten heel wat specialisten, met betrekking tot ethiek, van onze medewerkende partners: 

de Nationale Loterij, ICES, VVSG, ISB, MOEV, Sport Vlaanderen en uiteraard juryleden van alle Vlaamse 

clubs van Panathlon International Vlaanderen. 

Jan Cuypers, coördinator van het project dat het Stipendium 2017 won, gaf meer toelichting over de 

verwezenlijkingen van het afgelopen jaar m.b.t. zijn project. Jan verwees naar de waardevolle inbreng 

bij de ethiek in de sport in de 3 gemeenten en de eerste verwezenlijking van hun project nl. de grootste 

Panathlonvlag binnen Europa, 13 m², misschien wel van gans de wereld, die men in Dessel kan 

bewonderen. Verder werd er rond deze vlag ondertussen een ‘Wall of Fame’ opgetrokken met 22 

topsterren van de 3 gemeenten Dessel, Kasterlee en Retie die ooit Europees en/of wereldkampioen 

werden of die een hoge onderscheiding kregen binnen hun sport of een grote verdienste hadden 

binnen de sport in het algemeen. Bij deze 22 topsterren horen o.a. Tia Hellebaut, Joël Smets, Bart 

Wellens, Celine van Gestel (Volleybalspeelster van het jaar), Julien Cools (Gouden Schoen) en vele 

anderen waaronder tevens Paul Van den Bosch (topcoach van diverse topsporters), Victor Swerts (CEO 

van SOUDAL), Toon Claes (sportdokter) en vele anderen. Als derde luik besprak hij kort het 

‘Panathlonboek’ waarin 22 topsportfiguren een korte kijk geven over wat zij over sport denken en 

meegemaakt hebben. De uitgifte van het boek zou nog voor einde dit jaar kunnen verwezenlijkt 

worden.  Last but not least gaf hij uitleg over ‘Panathlon TV’ waarin topsportfiguren daar ook hun 

kennis, bevindingen als jeugdsporter, waarden en historiek zullen meedelen op het scherm. Een 

presentatie en verwezenlijking die menig aanwezige verrast lieten opkijken. 

Willy Pennoit dankte alle aanwezigen, in het bijzonder Jan Cuypers met zijn presentatie en 

feliciteerde alle laureaten en dankte steden/gemeenten die een project indienden.   

 


