CRITERIA HULDIGING SPORTKAMPIOENEN

Wie worden gehuldigd?
Bij zowel de junioren tot 17 jaar als senioren kunnen voor meerdere
categorieën/programmaonderdelenindividuele sporters of teams worden aangemeld.
De onderdelen zijn:
1. Huldiging sportkampioenen en/of sporters die een bijzondere sportprestatie
hebben geleverd.
Wie komen hiervoor in aanmerking:
a. Zij die persoonlijk of in teamverband een provinciaal, Nederlands, Europees of
wereldkampioenschap hebben behaald;
voor de jeugd geldt dat zij ook gehuldigd worden als zij een regionaal kampioenschap hebben
behaald. Senioren kunnen bovendien voor huldiging in aanmerking komen als het een
bijzonder regionaal kampioenschap betreft.
b. Zij die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. Deze aanmeldingen worden
beoordeeld door een onafhankelijke commissie, waarbij alleen de meest bijzondere
sportprestaties worden betrokken. Hierbij kan men denken aan:
• sporters die al jarenlang een speciale rol spelen binnen het team;
• sporters die ondanks een fysieke beperking een bepaalde sportprestatie hebben geleverd.
c. Individuele sporters moeten in de gemeente Valkenswaard wonen.
d. Teams moeten minimaal 50% leden hebben, die in Valkenswaard wonen.
e. Sporters die lid zijn van een sporttak aangesloten bij het NOCNSF of een koepelorganisatie.
2. Verkiezing van de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar;
De keuze voor de titel sportman, sportvrouw, sportteam van het jaar, zowel bij de
jeugd als de senioren, wordt gebaseerd op de bijzondere verdiensten van
betrokkene(n) binnen de specifieke tak van sport waarin men actief is en de algemene
promotie daarvan. Dus niet alleen het behalen van een kampioenschap is een criterium
om te worden uitverkozen. Er moet duidelijk sprake zijn van een bijzondere prestatie
of een bovenmatige inspanning van betrokkene(n).
De voordrachten, inclusief de motivatie, worden beoordeeld door een onafhankelijke
commissie.
3. Verkiezing van de sportman, sportvrouw en sportploeg, met een verstandelijke en/of
lichamelijke, van het jaar;
De keuze voor de titel sportman, sportvrouw, sportteam van het jaar, zowel bij de
jeugd als de senioren, wordt gebaseerd op de bijzondere verdiensten van
betrokkene(n) binnen de specifieke tak van sport waarin men actief is en de algemene
promotie daarvan. Dus niet alleen het behalen van een kampioenschap is een criterium
om te worden uitverkozen. Er moet duidelijk sprake zijn van een bijzondere prestatie
of een bovenmatige inspanning van betrokkene(n).
De voordrachten, inclusief de motivatie, worden beoordeeld door een onafhankelijke
commissie

4. Verkiezing van de sportvrijwilliger van het jaar.
Voor de titel (sport)vrijwilliger van het jaar komen personen in aanmerking die zich, al
dan niet als lid van een vereniging, op organisatorische of andere wijze bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in Valkenswaard in het algemeen of voor een
Valkenswaardse sportvereniging in het bijzonder.
Ook bij deze categorie geldt dat de voordrachten met een duidelijke motivatie door
een onafhankelijke commissie zullen worden beoordeeld. De nominaties voor de
vrijwilligers worden niet bekend gemaakt, zodat men meerdere jaren dezelfde persoon
kan voordragen.
5. Verkiezing van het sporttalent van het jaar
Voor deze titel komen personen in aanmerking die als sporter zich als aanstormend talent hebben
geprofileerd binnen een sportvereniging, als individuele sporter of binnen een team.
Voor deze titel komen personen in aanmerking die bijvoorbeeld net begonnen zijn in een tak van
sport en al door de vereniging (trainer) als aanstomend talent worden beschouwd.
Ook bij deze categorie geldt dat de voordrachten met een duidelijke motivatie door
een onafhankelijke commissie zullen worden beoordeeld. De nominaties voor de
vrijwilligers worden niet bekend gemaakt, zodat men meerdere jaren dezelfde persoon
kan voordragen.
6. Verkiezing van de pech-sporter van het jaar (de sportpechprijs).
Voor deze titel komen personen in aanmerking die als sporter zodanig geblesseerd zijn geraakt
tijdens het beoefenen van hun sport, zodat een lange periode niet gesport kan worden of door
andere omstandigheden (bijvoorbeeld door mantelzorg of studie) zodat deze de sport dit jaar niet
voor de100% kan uitoefenen.
Ook bij deze categorie geldt dat de voordrachten met een duidelijke motivatie door
een onafhankelijke commissie zullen worden beoordeeld. De nominaties voor de
vrijwilligers worden niet bekend gemaakt, zodat men meerdere jaren dezelfde persoon
kan voordragen.
Procedure verkiezing
De sportverenigingen/clubs wordt gevraagd n.a.v. de hier bovengenoemde criteria en categorieën
leden binnen hun vereniging voor te dragen.
Dit kan door het formulier in te vullen. Via retourenvelop of digitaal aanleveren.
De werkgroep “werving” verzamelt de binnengekomen formulieren, selecteert en controleert.
Per categorie zullen uit alle aanmeldingen door de “selectiecommissie” maximaal 5 finalisten
worden geselecteerd. Uit deze finalisten wordt door de voornoemde selectiecommissie de
uiteindelijke finalist
Tijdens de sportbijeenkomst waarbij in ieder geval de 5 finalisten/genomineerden per categorie
worden uitgenodigd worden de namen bekend gemaakt. Tijdens een ‘spannend moment” worden
de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt.
Selectiecommissie:
• burgemeester en/of wethouder Sport
• vertegenwoordiger van de Sportraad
• vertegenwoordiger van het Gehandicaptenplatform

