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DOELSTELLINGEN 

 
van de 

 
Sportverkiezingen 

 

Gemeente  Hellendoorn 
 

* * * * * 
 

A) Het belonen van diegenen die een bijzondere  sportprestatie of bijzondere 
sportbevorderende prestatie geleverd hebben, middels het toekennen van titels en 

prijzen. 

 
* * * 

 
B) Het in brede kring onder de aandacht brengen 

van de prijswinnaars en hun prestaties, 
door aan het onder A) genoemde zoveel 

mogelijk publiciteit te geven. 
 

* * * 
 

C) middels het onder A) en B) genoemde                                                                          
het stimuleren van de sport, in algemene zin, 

binnen de gemeente Hellendoorn. 
 
 

* * * 
 

D)  Het promoten van sporten 
 door demo en of optreden  

tijdens de uitreiking van de titels en prijzen. 
 
 

*** 
 

E)  Het eren van de ondersteuners en de achterban  
van sporters  

zoals ouders, verzorgers, trainers, vrijwilligers, enz. 
 

*** 
 

Organisatie werkgroep Sportverkiezing  
van de  

Stichting Sportverkiezing gemeente Hellendoorn 
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Deel A* * *  ALGEMEEN  * * * 

Art. 1 ORGANISATOREN 

De Sportverkiezing van de gemeente Hellendoorn (hierna alleen ‘Sportverkiezing’ ge-
noemd) wordt georganiseerd door de werkgroep van de Stichting Sportverkiezing     Ge-
meente Hellendoorn ( Hierna sportverkiezingscommissie genoemd) 

De feitelijke organisatie van de Sportverkiezing berust bij een daartoe door het alge-
meen bestuur van de (hierna alleen ‘AB’ genoemd) ingestelde commissie, waarvan de 
leden als zodanig door het bestuur zijn benoemd. 

De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en het totale verloop van de Sportver-
kiezing berust in alle opzichten en volledig bij het AB  

De commissie bestaat uit tenminste drie ‘gewone’ leden, met een daartoe door het AB 
aangesteld lid van het AB als voorzitter. 

De door het AB aangestelde voorzitter kan zich laten vervangen door een daartoe door 
het AB als – vaste - vervangend-voorzitter aangesteld (ander) lid van het AB. 

 

Art. 2 ONVOLLEDIGHEIDSCLAUSULE 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en in gevallen waarin onduidelijkheid be-
staat over de interpretatie van het reglement, wordt tijdens de juryvergadering beslist 
door de jury, bij meerderheid van stemmen; en wordt na de juryvergadering beslist door 
de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie, waarbij deze verplicht is daaraanvoor-
afgaand advies te vragen bij de (in art. 10 genoemde) onafhankelijk technisch voorzitter 
van de juryvergadering. 

 

Art. 3 REGLEMENTSWIJZIGING 

Dit reglement kan alleen gewijzigd worden na instemming van het AB. 

 

Art. 4 PRIJSCATEGORIEËN 

De Sportverkiezing kent vier prijscategorieën, te weten: 

a) Hoofdprijzen, voor sporters en sportploegen uitkomend in seniorenklassen, die – ab-
soluut gezien - de beste sportprestaties hebben geleverd. 

b) Een aanmoedigingsprijs, voor jeugdsporters en jeugdsportploegen die - relatief ge-
zien - zeer goede prestaties hebben geleverd. 

c) Erkenningsprijzen, voor (sportbevorderende prestaties van) vrijwilligers en ‘sportieve 
aanwinsten’.) optie) 

d) Andere sporten  Deze sporters / groepen zijn niet aangesloten bij de NOC/NSF maar 
wel bij een andere bond of een gelieerd aan een vereniging / club 
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Deel B* * *  ORGANISATORISCHE OPZET  * * * 

Art. 5 SPORTVERKIEZINGSJAAR 

De Sportverkiezing wordt jaarlijks georganiseerd na afloop van het sportverkiezingsjaar, 
dat loopt van 1 januari  tot en met 31 december. 

 

Art. 6 AANMELDING KANDIDATEN 

Kandidaten voor de diverse prijzen kunnen tot en met 31 december worden aangemeld. 

Iedereen kan kandidaten aanmelden. 

Kandidaten moeten schriftelijk, met vermelding van naam, adres en de prestatie(s), aan-
gemeld worden bij de Sportverkiezingscommissie. 

De jury kan beslissen dat een kandidaat waarvan de aanmelding te laat of onvolledig is, 
toch in aanmerking komt als kandidaat. 

 

Art. 7 JURYVERGADERING 

Zo spoedig mogelijk na 31 december komt de jury in vergadering bijeen om de winnaars 
te bepalen. 

Indien nodig vind een jury vergadering (  voorselectie kandidaten ) in December plaats.   

Nagekomen prestatie worden meegenomen in de vergadering na 31 december. 

 

Art. 8 BEKENDMAKING UITSLAG; PRIJSUITREIKING 

Minimaal  twee  weken ( zo mogelijk eerder) voor de uitreiking ( Gala avond) maakt de 
voorzitter van de Sportverkiezingscommissie via de media van de uitslag van de juryver-
gadering het volgende bekend: 

Bij de prijzen waarvoor (meerdere) kandidaten genomineerd zijn: 
 de namen en de prestaties van de genomineerden. 

Bij de overige prijzen: de namen en de prestaties van de winnaars. 

De bekendmaking van de winnaars van de prijzen waarvoor (meerdere) kandidaten ge-
nomineerd zijn en de uitreiking van alle prijzen vindt plaats op een speciale bijeenkomst 
( Gala avond) in Februari na het betreffende sportj 

 

 

Deel C* * *  JURY EN JURYVERGADERING  * * * 

Art. 9  SAMENSTELLING JURY 

De samengestelde jury van de Sportverkiezing bestaat uit: 

- Onafhankelijke voorzitter(s) en technisch voorzitter 

- Sporters  en  leden van de Sportverkiezingscommissie (met tezamen een zo breed 
mogelijke sportachtergrond). 

- Een publieksjury 

-     Een oneven aantal personen 

 

Art. 9 a  Aantal Juryleden 
 
-    De samengestelde jury bestaat uit maximaal negen leden inclusief publieksjury. 

 

Art. 10 LEIDING VERGADERING 

De juryvergadering wordt geleid door een onafhankelijk technisch voorzitter, die er ook 
op toeziet dat het reglement wordt nageleefd. 
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Art. 11 VASTSTELLEN VERGADERING EN TECHNISCH VOORZITTER 

De voorzitter van de Sportverkiezingscommissie stelt datum, plaats en tijdstip van de 
vergadering vast. 

Minstens één maand voor de vergadering informeert hij / secretaris schriftelijk 

- alle juryleden over wie is aangezocht als technisch voorzitter,  

- alle juryleden en de aangezochte technisch voorzitter over: datum, plaats en tijdstip 
van de vergadering, en wie er in de jury zitten. Elk jurylid kan tot drie weken voor de ver-
gadering bij de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie bezwaar aantekenen tegen 
de aangezochte technisch voorzitter 

Indien drie of meer juryleden bezwaar hebben aangetekend, wordt een andere technisch 
voorzitter aangezocht, waar de jury op de vergadering in meerderheid akkoord mee 
dient te gaan. Gaat de jury niet akkoord, dan wordt de voorzitter van de Sportverkie-
zingscommissie tevens technisch voorzitter en neemt hij al diens taken over. 

 

 

 

 

Art. 12 MOGELIJKHEID TOT VERVANGING 

Bij verhindering kan een jurylid van de Sportverkiezings commisie  zich op de vergade-
ring alleen laten vervangen door een  een jurylid van de Sportverkiezingscommissie. 

Bij verhindering van de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie wordt zijn functie 
tijdens de vergadering overgenomen door een van de andere juryleden van de Sportver-
kiezingscommissie. 

Indien de technisch voorzitter verhinderd is, zoekt de voorzitter van de Sportverkiezings-
commissie een vervanger, waarmee de jury op de vergadering in meerderheid akkoord 
dient te gaan. Indien er geen vervanger is, of indien de jury niet akkoord gaat met de 
vervanger, wordt de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie tevens technisch voor-
zitter, en neemt hij al diens taken over. 

 

Art. 13 AFWEZIGHEID JURYLEDEN 

De vergadering gaat in één van de volgende drie gevallen niet door:  

1. Er is geen enkel jurylid van de Sportverkiezingscommissie aanwezig. 

2. Er is geen enkel jurylid van het AB aanwezig. 

3. Er zijn slechts twee juryleden aanwezig. 

In dat geval beslist de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie wat er verder ge-
beurt. 

 

Art. 13a UITSLUITING VAN STEMRECHT EN AFZIEN VAN STEMRECHT 

Een jurylid dat zelf als individuele sporter of als lid van een sportploeg, of als individuele 
vrijwilliger of als lid van een groep vrijwilligers (mogelijk) kandidaat is voor een van de 
prijzen, mag niet mee stemmen  
- bij stemmingen over de vraag of hij zelf als kandidaat in aanmerking komt;  
- bij stemmingen ter bepaling van de winnaar, waarbij hij zelf als kandidaat in aanmer-
king komt.  

Een jurylid dat nauwe relaties heeft met een (mogelijke) kandidaat kan – om daarmee 
elke schijn van partijdigheid uit te sluiten – besluiten om niet deel te nemen aan de stem-
mingen waarbij over die (mogelijke) kandidaat gestemd wordt. Indien de overige juryle-
den dit wensen en de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie hiermee akkoord 
gaat stemt de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie bij deze stemming(en) in de 
plaats van het jurylid dat niet deelneemt aan de stemming(en). 
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Deel D* * * ALGEMENE PROCEDURES * * * 

(TIJDENS EN NA DE VERGADERING) 

 

Art. 14 GEHEIME STEMMING(EN) EN LOTING 

Alle stemmingen over en lotingen tussen kandidaten zijn geheim. 

 

Art. 15 STEMMEN 

 Er wordt schriftelijk gestemd per categorie. Bij elke stemming ontvangen de juryleden 
elk een stembiljet, waarop staat vermeld: de prijs en de namen van de kandidaten waar-
over wordt gestemd, en de naam van het jurylid. 
Onvolledig of onjuist ingevulde stembiljetten zijn ongeldig. Voordat de stemcommissie de 
uitslag opmaakt, controleert zij of alle stembiljetten geldig zijn, en geeft zij een jurylid dat 
een ongeldig biljet heeft ingeleverd nog één maal de gelegenheid om opnieuw een 
stembiljet in te vullen. 

Bij een gelijk aantal stemmen zal een éénmalige herstemming plaats vinden door de sa-
mengestelde jury. 

De juryleden zijn uitgesloten van stemrecht via een publieksstem. 

 

 

 

De publieksjury stemt op kandidaten per categorie voor de sportverkiezing via de publieke 
media, o.a.: 

- Website www.sportverkiezinghellendoorn.nl 

- Facebookpagina van Stichting Sportverkiezing Gemeente Hellendoorn 

- Andere openbare media 

 

- De stemlijst met de kandidaten wordt zo spoedig mogelijk na 1 januari na afloop van het 
sportverkiezingsjaar gepubliceerd. 

 

- De sportprestaties worden bij de kandidaten vermeld. 

 

- De mogelijkheid voor de publiekelijke stemming bedraagt maximaal 10 dagen. 

  

Art. 15 a                                                                                               

http://www.sportverkiezinghellendoorn.nl/
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Art. 16 LOTING 

Loting alleen in uiterste noodzaak. 

De technisch voorzitter maakt, zichtbaar voor de jury, voor elke kandidaat een briefje, 
met daarop vermeld de naam van de kandidaten; stopt elk van de briefjes in aparte, ge-
lijke enveloppen; plakt de enveloppen dicht en laat ze over de plakstrook tekenen door 
een van de juryleden. 
Vervolgens ‘‘schudt’’ hij, niet zichtbaar voor de jury, de enveloppen door elkaar. 
Daarna ‘‘trekt’’ een van de juryleden één envelop en voorziet deze van een kruis. De 
kandidaat vermeld op het briefje in deze gemerkte envelop is de winnaar. 

 

Art. 17 OPMAKEN EN BEKENDMAKING UITSLAGEN 

De technisch voorzitter en de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie (samen 
hierna genoemd ‘‘de stemcommissie’’) stellen na elke stemming of loting de uitslag 
vast en vullen deze in op een uitslagformulier. 
Na de laatste stemming of loting stelt de stemcommissie de einduitslag vast en vult 
deze in op een einduitslagformulier.  

Bij prijzen waarvoor (meerdere) kandidaten genomineerd zijn wordt in de einduitslag 
tevens vermeld wie de genomineerden zijn. 

Van het einduitslagformulier wordt één kopie gemaakt, bestemd voor de voorzitter van 
de Sportverkiezingscommissie. 
Het origineel en de kopie worden beide ondertekend door beide leden van de stem-
commissie. 

Het originele einduitslagformulier en alle overige bescheiden worden samen in een en-
velop gedaan. Deze wordt dichtgeplakt en door één van de juryleden over de plak-
strook getekend. Vervolgens neemt de technisch voorzitter de envelop in bewaring tot 
minstens één week na de prijsuitreiking.  

De stemcommissie maakt van de uitslag alleen het volgende bekend: 

a) Bij de prijzen waarvoor (meerdere) kandidaten genomineerd zijn:  
de namen van de genomineerden. 

b) Bij de overige prijzen: de namen van de winnaar(s). 

 

Art. 18 JURYRAPPORT 

Bij de prijzen waarvoor (meerdere) kandidaten genomineerd zijn stelt de jury voor alle 
genomineerden een concept-juryrapport op. 
Bij de overige prijzen stelt de jury een concept-juryrapport op voor de winnaar(s). 

Na de vergadering stelt de stemcommissie de definitieve tekst van het juryrapport voor 
elk van de winnaars op. 

 

Art. 19 GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

De juryleden zijn tot na de prijsuitreiking verplicht om het volgende geheim te houden: 

a) Hoe zij gestemd hebben. 

b) Of er herstemmingen en lotingen noodzakelijk waren (en dus ook over of tussen 
welke kandidaten). 

De leden van de stemcommissie zijn tot na de prijsuitreiking verplicht om het volgende 
geheim te houden: 

a) Hoe ieder jurylid gestemd heeft. 

b) Of er herstemmingen en lotingen noodzakelijk waren. 

c) Wie de winnaars zijn. 

In afwijking van het bovenstaande is de voorzitter van de sportverkiezingscommissie 
bevoegd om, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de organisatie van de prijs-
uitreikingsbijeenkomst, de namen van de winnaars bekend te maken aan personen die 
bij de organisatie van deze bijeenkomst betrokken zijn. 
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Art. 20 RECHT OP INZAGE 

Na de prijsuitreiking hebben de juryleden gedurende één week de gelegenheid om de 
door de technisch voorzitter in bewaring gehouden officiële bescheiden betreffende de 
verkiezingsuitslagen in te zien. 

 

Art. 21 ARCHIEF 

De Sportverkiezingscommissie houdt een archief bij van de einduitslagformulieren van 
alle voorgaande jaren en voegt daar jaarlijks de ‘‘nieuwe’’ einduitslagformulieren aan 
toe. 

 

Art. 21a WIJZIGING UITSLAG 

De voorzitter van de Sportverkiezingscommissie is bevoegd om, in overleg met de 
technisch voorzitter van de juryvergadering, de uitslag van de verkiezing te wijzigen, in 
het geval een van de genomineerden zich terugtrekt of om andere redenen niet langer 
beschikbaar is, en in het geval dat is komen vast te staan dat een kandidaat ten on-
rechte genomineerd is voor een van de prijzen. 

De overige juryleden worden door de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie in 
kennis gesteld van een wijziging van de uitslag. 

 

Art. 21b VERVANGING VOORZITTER SPORTVERKIEZINGSCOMMISSIE 

Indien de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie in de periode vanaf de juryver-
gadering tot en met een week na de prijsuitreiking (tijdelijk of helemaal) niet beschik-
baar is om zijn taken uit te voeren, wijzen de andere leden van de Sportverkiezings-
commissie uit hun midden een vervanger aan die zijn taken en bevoegdheden (tijdelijk 
of helemaal) overneemt. 

De vervanger stelt de technisch voorzitter op de hoogte van de vervanging. 

 

Art. 21c VERVANGING TECHNISCH VOORZITTER JURYVERGADERING 

Indien de technisch voorzitter van de juryvergadering in de periode vanaf de juryverga-
dering tot en met een week na de prijsuitreiking (tijdelijk of helemaal) niet beschikbaar 
is om zijn taken uit te voeren, wijst de voorzitter van de Sportverkiezingscommissie, na 
overleg met alle juryleden, een van de overige juryleden aan als vervanger. 

De voorzitter van de Sportverkiezingscommissie stelt de overige juryleden ervan op de 
hoogte wie hij als vervanger heeft aangewezen. 
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Deel E* * *  HOOFDPRIJZEN  * * * 

Art. 22 PRIJSCATEGORIEËN EN TITELS 

Hoofdprijzen worden toegekend in de volgende categorieën: 

A. Vrouwelijke sporters. 

B. Mannelijke sporters. 

C. Sportploegen. 

Categorie C telt drie subcategorieën: damesploegen, herenploegen en gemengde 
ploegen. In deze categorie komen, per subcategorie, alleen de hoogst uitkomende 
teams/ploegen per vereniging in aanmerking. 

In elke categorie krijgen alleen de winnaars een prijs. 

Voor de prijzen in de categorieën A en B komen niet alleen sporters die een individuele 
sport beoefenen in aanmerking, maar ook sporters die deel uitmaken van een sport-
ploeg. 

De jury kan, voorafgaand aan het bepalen van de winnaar, bij meerderheid van stem-
men beslissen dat twee of meer kandidaten exact dezelfde prestaties geleverd hebben 
en om die reden als ‘‘ ex aequo’’ behandeld dienen te worden. 

De titels van de winnaars luiden respectievelijk: 

‘Sportvrouw van het jaar’, ‘Sportman van het jaar’ en ‘Sportploeg van het jaar’. 

 

Art. 23 CRITERIA 

Om in aanmerking te komen voor de hoofdprijzen dient aan de volgende criteria vol-
daan te zijn: 

a) De sporter of sportploeg heeft zijn prestatie(s) geleverd tijdens het sportverkie-
zingsjaar (zie art. 5). 

b) Voor de categorieën A en B: De sporter stond op het moment dat de prestatie(s) 
geleverd werden ingeschreven als ingezetene van de gemeente Hellendoorn.  
Voor de categorie C: De sportploeg maakt deel uit van een vereniging die geves-
tigd is in de gemeente Hellendoorn. 

c) De sporter of sportploeg heeft zijn prestaties geleverd in officiële wedstrijden, etc. 
georganiseerd door of onder auspiciën van sportbonden op nationaal niveau, aan-
gesloten bij het NOC - NSF. 

d) De sporter of sportploeg heeft zijn prestatie(s) geleverd in een of verschillende se-
niorenklassen. 

e) De sporter of sportploeg heeft  een of meerdere van de volgende ‘‘bijzondere’’ 
prestaties geleverd:  
 Het behalen van een kampioenschap en/of promotie op regionaal niveau of ho-
ger.  
 Het winnen van een op zichzelf staande wedstrijd of een toernooi, op provinciaal 
niveau of hoger.  
 Het behalen van een tweede of derde plaats, in een competitie, een op zichzelf 
staande wedstrijd of een toernooi, op het hoogste nationale niveau of hoger.  
 Het vestigen van een record op nationaal niveau of hoger. 
 
Bij meerderheid van stemmen kan de jury ook andere dan de hierboven genoemde 
prestaties als ‘‘bijzonder’’ aanmerken.  

f) Een sporter of sportploeg die bij de vorige verkiezing tot winnaar is verkozen, komt 
(het jaar daarop) alleen in aanmerking indien de prestaties naar de mening van de 
jury op een gelijk of hoger niveau liggen dan het jaar daarvoor. 
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Art. 24 TOEKENNINGSPROCEDURE, ALGEMEEN 

Per categorie, in alfabetische volgorde, is de procedure als volgt: 

 Inventarisatie van de aanmeldingen. 

 Vaststellen of de aanmelding geldig is (overeenkomstig art. 6). 

 Vaststellen of de aangemelde kandidaten voldoen aan alle criteria (art.23).  

 Vaststellen of er sprake is van ‘ex aequo’-kandidaten (art. 22). 

 Vragen of geven van nadere informatie over de kandidaten en hun prestaties. 

 Bepalen van de winnaar volgens art. 25. 

 Opmaken van de einduitslag door de stemcommissie (art. 17): 
Dit is een lijst van alle kandidaten, gerangschikt op volgorde, van winnaar tot en 
met nummer laatst. 

 Keuze van de genomineerden door de voorzitter van de Sportverkiezingscommis-
sie (art. 27). 

 Opmaken van een concept-juryrapport voor alle genomineerden. 

 

Art. 25 TOEKENNINGSPROCEDURE, BEPALEN WINNAAR 

Het bepalen van de winnaar gebeurt door één of meer stemmingen (volgens art. 14, 15 
en 26), eventueel gevolgd door loting (volgens art.16). 

 Eindigen bij de eerste stemming twee of meer kandidaten gelijk op de eerste 
plaats, dan wordt er opnieuw gestemd over deze (twee of meer) kandidaten. 

 Eindigen na herstemming twee of meer, maar niet alle kandidaten gelijk op de eer-
ste plaats, dan wordt er opnieuw gestemd over deze kandidaten, enzovoorts, totdat 
er een winnaar is, of alle kandidaten gelijk eindigen en de winnaar bepaald wordt 
door loting. 

 

Art. 26 TOEKENNINGSPROCEDURE, STEMMEN 

 Jury 
 Elk jurylid geeft alle kandidaten een plaatsingscijfer: 
 De hoogste gewaardeerde krijgt plaatsingscijfer “1”; de laagste gewaardeerde  krijgt het 
 cijfer dat gelijk is aan het totaal aantal kandidaten. 
 Het is niet toegestaan om twee kandidaten hetzelfde cijfer te geven. 
 
 Publieksjury 
 De uitgebrachte stemmen per kandidaat per categorie worden bij elkaar opgeteld. De 
 kandidaat met de meeste stemmen krijgt plaatsingscijfer “1”. De kandidaat met de min
 ste stemmen krijgt het cijfer dat gelijk is aan het totaal aantal kandidaten. Kandidaten 
 met een gelijk aantal stemmen krijgen hetzelfde plaatsingscijfer. 
 
 Samengestelde jury 
 De uitslag van de stemming wordt bepaald door per kandidaat alle toegekende plaat
 singscijfers bij elkaar op te tellen. Winnaar is de kandidaat met het laagste totaalcijfer. 
 

Art. 27 TOEKENNINGSPROCEDURE, GENOMINEERDEN 

De voorzitter van de Sportverkiezingscommissie bepaalt welke kandidaten genomi-
neerd worden, met inachtneming van het volgende:  

 Er kunnen geen andere kandidaten genomineerd worden dan alleen de winnaar, of 
de 2, 3, 4, enz. hoogst geëindigden in de einduitslag. 

 Wanneer bij een eerste stemming twee of meer kandidaten gelijk op de eerste 
plaats eindigen, moeten (tenminste) al deze kandidaten genomineerd worden. 
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Deel F.* * *  AANMOEDIGINGSPRIJS  * * * 

Art. 28 CATEGORIE EN TITEL 

Er wordt één aanmoedigingsprijs toegekend in de categorie jeugdsporters en jeugd-
sportploegen. 

Onder jeugdsporters wordt verstaan: Sporters die bij aanvang van het sportverkie-
zingsjaar nog geen 18 jaar waren (zie art. 5). 
Onder jeugdsportploegen wordt verstaan: Sportploegen die uitkomen in jeugdklassen. 

De titel van de winnaar luidt ‘Sporttalent van het jaar’ of ‘Sporttalenten van het jaar’. 

Niet alleen jeugdsporters die een individuele sport beoefenen, maar ook jeugdsporters 
die deel uitmaken van een sportploeg komen in aanmerking voor een prijs. 

De jury kan, voorafgaand aan het bepalen van de winnaar, bij meerderheid van stem-
men beslissen dat twee of meer kandidaten exact dezelfde prestaties geleverd hebben 
en om die reden als ‘‘ ex aequo’’ behandeld dienen te worden. 

Alleen de winnaar krijgt een prijs. 

 

Art. 29 ALGEMENE CRITERIA 

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingsprijs dient voldaan te zijn aan de 
onderstaande criteria en aan het hoofdcriterium, vermeld in het volgende artikel. 
 
a) De sporter of sportploeg heeft zijn prestatie(s) geleverd tijdens het sportverkie-

zingsjaar (zie art. 5). 
b) De sporter stond op het moment dat de prestaties geleverd werden ingeschreven 

als ingezetene van de gemeente Hellendoorn. 
De sportploeg maakt deel uit van een vereniging die gevestigd is in de gemeente 
Hellendoorn. 

c) - Voor een sporter geldt: De sporter was bij aanvang van het sportverkiezingsjaar 
nog geen 18 jaar (zie art. 5). 

d) - Voor een  junioren sportploeg geldt:                                                                      
Een jeugdploeg kan genomoineerd worden in de categorie sportploeg, als er  vol-
doende prestaties zijn geleverd op een hoger niveau.                                            
Het oordeel hierover is aan de jury. 

e) De sportploeg heeft de prestatie(s) geleverd in een of verschillende juniorenklas-
sen.                                                                                                                               

 
f) De sporter of sportploeg heeft zijn prestaties geleverd in officiële wedstrijden, enz., 

georganiseerd door of onder auspiciën van sportbonden op nationaal niveau, aan-
gesloten bij het NOC-NSF. 

g) De jeugdsporter of jeugdsportploeg is niet eerder verkozen tot ‘‘Sporttalent(en) van 
het jaar’’. 

h) Voor de jeugdsporter geldt: De jeugdsporter is (nu) niet genomineerd voor het win-
nen van een hoofdprijs. 

 

Art. 30 HOOFDCRITERIUM 

De jeugdsporter of jeugdsportploeg heeft tijdens het sportverkiezingsjaar een of meer-
dere prestaties geleverd, die - gezien de jeugdige leeftijd van de sporter of ploeg - niet 
alleen van uitzonderlijk hoog niveau zijn, maar ook de verwachting rechtvaardigen dat 
de sporter of ploeg – eenmaal op seniorenleeftijd - in de toekomst ook in seniorenklas-
sen prestaties van zeer hoog niveau zal leveren. 
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Art. 31 TOEKENNINGSPROCEDURE 

De procedure is als volgt: 

 Inventarisatie van de aanmeldingen. 

 Vaststellen of de aanmelding geldig is (overeenkomstig art. 6). 

 Vaststellen of de aangemelde kandidaten vallen onder de omschrijving van art. 28. 

 Vaststellen of alle aangemelde kandidaten voldoen aan de algemene criteria van 
art. 29. 

 Vragen of geven van nadere informatie over de kandidaten. 

 Per kandidaat stemmen (volgens art. 14 en 15) over de vraag of de kandidaat vol-
doet aan het hoofdcriterium van art. 30 en in aanmerking komt voor de prijs. 
 
- Elk jurylid geeft met ‘‘voor’’ of ‘‘tegen’’ aan of een kandidaat respectievelijk wel of 
niet aan het hoofdcriterium voldoet. 
- De uitslag van de stemming wordt bepaald door per kandidaat zowel het aantal 
‘‘voor’’- als ‘‘tegen’’-stemmen te tellen. 
 
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een kandidaat minstens de helft 
plus één ‘‘voor’’-stemmen behaald hebben. 

 Bepalen van de winnaar volgens art.25. 

 Opmaken van de einduitslag door de stemcommissie (art. 17). 
Dit is een lijst van alle kandidaten, gerangschikt op volgorde, van winnaar tot en 
met nummer laatst. 

 Keuze van de genomineerden door de voorzitter van de Sportverkiezingscommis-
sie (art.27) 

 Opmaken van een concept-juryrapport voor alle genomineerden. 
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Deel G.* * * ERKENNINGSPRIJZEN * * * 

Art. 32 CATEGORIEËN EN TITELS 

Erkenningsprijzen worden toegekend in de volgende categorieën: 

A. Andere Sporten ( Niet NOC /NSF bonds sporten ) 

 
In Categorie A  is de titel  "sporter of sportploeg  Andere sporten". 
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Deze categorie is bestemd voor de vele niet Bondssporten.   

Vooral de laatste jaren vanaf  ca. 2010  een aanvulling  op de bestaande sporten of een        af-

geleide hiervan. 

CRITERIA  voor ANDERE SPORTEN   (die niet vallen onder de NOC/NSF) 

Prestatie zijn geleverd in wedstrijden die wel onder auspiciën worden gehouden van officiele 
verenigingen en of andere bonden 

 

Om in aanmerking te komen voor de prijs dient aan de volgende criteria voldaan te zijn: 

g) De sporter of sportploeg heeft zijn prestatie(s) geleverd tijdens het sportverkie-
zingsjaar (zie art. 5). 

h) De sportploeg maakt deel uit van een vereniging die gevestigd is in de gemeente 
Hellendoorn. 

i) De sporter of sportploeg heeft zijn prestaties geleverd in officiële wedstrijden, etc. 
georganiseerd op nationaal / internationaal niveau. 

j) De sporter of sportploeg heeft zijn prestatie(s) geleverd in een of verschillende klas-
sen. 

k) De sporter of sportploeg heeft  een of meerdere van de volgende ‘‘bijzondere’’ 
prestaties geleverd:  
 Het behalen van een Nederlands kampioenschap of hoger.  
 Het winnen van een op zichzelf staande wedstrijd of een toernooi, op provinciaal 
niveau of hoger.  
 Het behalen van een tweede of derde plaats, in een competitie, een op zichzelf 
staande wedstrijd of een toernooi, op het hoogste nationale niveau of hoger.  
 Het vestigen van een record op nationaal niveau of hoger. 
 
Bij meerderheid van stemmen kan de jury ook andere dan de hierboven genoemde 
prestaties als ‘‘bijzonder’’ aanmerken zoals de hoeveelheid trainings arbeid die no-
dig is om tot de geleverde prestatie te komen. 

l) Een sporter of sportploeg die bij de vorige verkiezing tot winnaar is verkozen, komt 
(het jaar daarop) alleen in aanmerking indien de prestaties naar de mening van de 
jury op een gelijk of hoger niveau liggen dan het jaar daarvoor. 

m)  Gebleken een duurzame sport te zijn en met voldoende trainings arbeid. 

n)  Bij geen duidelijke criteria beslist de jury via een geheime stemming 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 33   Categorie  C  ANDERE SPORTEN   ( Niet Bondssporten  )    
ingevoerd  Nov. 2014   
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TOETSINGSSCHEMA HOOFDPRIJZEN 
     

      

Geldige aanmelding (6) NEE EIND  

      

 JA     

      

Prestatie(s) geleverd tijdens  

het sportverkiezingsjaar (23, a) 

   

NEE EIND  

      

 JA     

      

Ingezetene van/gevestigd in 

gemeente Hellendoorn (23, b) 

   

NEE EIND  

      

 JA     

      

Officiële wedstrijden van bond 

 op nationaal niveau, 

aangesloten bij NOC-NSF (23, c) 

   

NEE EIND  

   

      

 JA     

      

Prestatie(s) geleverd in 

seniorenklassen (23, d) 

   

NEE EIND  

      

   JA     

      

OF  Kampioenschap en/of promotie 

op regionaal nivo of hoger (23, e) 

JA    

      

   NEE EIND   

       

OF  Eerste plaats in een op zichzelf 

staand(e) wedstrijd of toernooi 

op provinciaal niveau of hoger (23, e) 

JA    

      

      

   NEE EIND   

       

OF  Tweede of derde plaats in een 

competitie/wedstrijd/toernooi 

op nationaal nivo of hoger (23, e) 

JA    

      

      

   NEE EIND   

       

OF  Record op nationaal niveau 

of hoger (23, e) 

JA    

      

   NEE EIND   

       

OF  Andere door de jury als ‘bijzonder’ 

aangemerkte prestatie(s) (23, e) 

JA    

     

  NEE EIND   

     JA 

      

  Sporter/sportploeg vorig jaar 

winnaar van een hoofdprijs (23, f)    JA  

        

 Prestaties op een gelijk of   

hoger niveau dan vorig jaar (23, f) 

   

  NEE  

  NEE       

    JA     

 EIND     KOMT IN AANMERKING 

 

Kandidaat ex aequo met een andere kandidaat (22)? 

 

 



______ 18 

TOETSINGSSCHEMA AANMOEDIGINGSPRIJS 

JEUGD-SPORTER/SPORTPLOEG 

   

 Geldige aanmelding (6) NEE EIND  

    
  JA  

 Prestatie(s) geleverd tijdens  
het sportverkiezingsjaar (29, a)) 

 

 NEE EIND  

    
  JA  

 Ingezetene van/gevestigd in 
gemeente Hellendoorn (29, b) 

 

 NEE EIND  

    
  JA  
    

      

JEUGDSPORTERS   JEUGDSPORTPLOEGEN 

      

Jonger dan 18 bij aanvang van 
het sportverkiezingsjaar (29, c) 

NEE   NEE Uitkomend in jeugdklassen  
(29, c)  EIND  

      
 JA  JA  

    

 Officiële wedstrijden van bond 
op nationaal niveau, aange- 
sloten bij NOC-NSF (29, d) 

 
  

 NEE EIND  

    
  JA  
    

 Al eerder verkozen tot sport- 
talent(en) van het jaar (29,e) 

 

 JA EIND  

    
  NEE  
    

      

JEUGDSPORTERS   JEUGDSPORTPLOEGEN 

      

Dit jaar genomineerd voor  
een hoofdprijs 

JA     

 EIND    

     
 NEE    
     

  

 STEMMEN over het hoofdcriterium van art. 30  

 De jury is in meerderheid van mening dat de kandidaat voldoet 
aan het hoofdcriterium van art. 30 

NEE 
EIND 

  
 JA 

  

 KOMT IN AANMERKING  

 
Kandidaat ex aequo met een andere kandidaat (22)? 
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TOETSINGSSCHEMA 

ANDERE SPORTEN ( Niet bonds sporten ) 

   

     
     

PER ‘KANDIDAAT’   

     

Voldoet aan omschrijving van art. 32?   

(zonodig via stemming) meerderheid voor NEE EIND 

     
 JA    

  door naar A   

   

     
     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      door naar D.      
  

 
 
 
 
 
NEE    

 
 
 

 
 

EIND 
 

   

OVER ALLE OVERGEBLEVEN KANDIDATEN   

STEMMEN   

     

WINNAAR   

 

A. bij Andere sporten    ( 37) 
Meerdere titels of kampioenschappen  

EN 
Trainingsarbeid en verwacht duurzaam zijn? (37,m) 
 

 

JA 

MEERDERHEID VOOR 


