
Spelregels sportverkiezingen 2017-2018 

1. Een sporter of een sportteam kan worden aangemeld als gegadigde voor één van de 
Waddinxveense sportprijzen door bestuurders van een sportvereniging, trainers, ouders of 
andere sportrelaties. De sporters of het sportteam kan niet zich  zelf nomineren voor een 
sportprijs. 

2. De sporter of het sportteam moet hun sport bedrijven bij een Waddinxveense vereniging òf 
woonachtig zijn in Waddinxveen (of beiden). Dit betekent dat een sporter, die woont in  
Waddinxveen, en die niet verbonden aan een Waddinxveense club, wel in aanmerking kan 
komen voor één van de sportprijzen. Eveneens kan een sporter die in een andere gemeente 
woont, maar zijnsportprestaties behaald heeft bij een Waddinxveense vereniging voor één van 
de sportprijzen in aanmerking komen.  

3. De aanmelding moet plaatsvinden door middel van het volledig invullen van het 
aanmeldingsformulier met vermelding van de prestaties, die de sporter of het sporteam heeft 
behaald.  

4. De prestaties moeten behaald zijn in het sportjaar 2017-2018, die loopt van 01 augustus 2017 tot 
31 juli 2018. 

5. De aanmeldingen moeten uiterlijk bij de organisatoren van sportverkiezingen binnen zijn op 31 
september 2018.  

6. Van alle aanmeldingen selecteert de jury per categorie twee tot maximaal zes nominaties en 
maakt deze bekend uiterlijk op 15 oktober 2018. De aanmelder van de sporter/sportteam wordt 
hiervan op de hoogte gebracht en de sporter of het sportteam ontvangt een uitnodiging voor 
deelname aan het sportgala als genomineerde voor één van de sportprijzen. 

7. Van de aanmelder wordt verwacht, dat hij/zij na 15 oktober bijdraagt aan het Waddinxveense 
sportgala door het maken van een kort filmpje (kan met mobiele telefoon) van ongeveer 60 
seconden van de genomineerde, waarmee de sporter of het sportteam aangekondigd wordt. 
Deze filmpjes dienen uiterlijk op 1 november aangeleverd te worden aan de organisatoren van 
de Waddinxveense sportverkiezingen (Waddinxveensesportverkiezingen@gmail.com). 

8. In de periode van 15 oktober tot aan de sportverkiezingen bepaalt de jury de winnaar per 
categorie. De jury streeft ernaar om in elke categorie één winnaar te selecteren, waarbij het 
meerdere aspecten afweegt zoals de volledigheid van de aanmelding, de hoogte van de 
geleverde prestaties, de breedte van de sport, de ontwikkeling die de sporter heeft 
doorgemaakt, etc. Indien nodig doen zij nader onderzoek naar de prestaties van de sporter of het 
sportteam.  

9. De jury is samengesteld uit sportdeskundigen, die op basis van de aanmelding een selectie 
maken van de genomineerden per categorie, waarbij het meerdere aspecten afweegt zoals de 
volledigheid van de aanmelding, de hoogte van de geleverde prestaties, de breedte van de sport, 
de ontwikkeling die de sporter heeft doorgemaakt, etc. Indien nodig doen zij nader onderzoek 
naar de prestaties van de sporter of het sportteam.  De jury staat onder leiding van een lid van de 
organisatoren, de Lions Tsuytende.  

10. Tijdens het sportgala op 9 november worden de winnaars van de sportprijzen bekend gemaakt. 

 


