
 

Leeswijzer: 

- Indien gesproken wordt over sporter, wordt sportman, sportvrouw of sportploeg bedoeld. 

- Indien gesproken wordt over vrijwilliger, wordt vrijwilliger, vrijwilligster of vrijwilligersploeg bedoeld. 

 

 

1. De doelstelling van de verkiezing van sporter of vrijwilliger van het jaar is stimulering van de sport en het met 

elkaar in verbinding brengen van de verschillende deelnemende sportverenigingen in het algemeen en 

erkenning van sportprestaties en vrijwillige ondersteuning van sportprestaties in het bijzonder. 

 

2. De uitreiking van sportprijzen/sport awards vindt plaats in de maand november tijdens een door de organisatie 

georganiseerd sportgala. 

 

3.1 Nominaties kunnen worden ingediend door de deelnemende sportverenigingen in Oude Niedorp, Nieuwe 

Niedorp, Winkel en Lutjewinkel. 

3.2 In april van ieder jaar worden de deelnemende sportverenigingen door de organisatie opgeroepen hun 

nominaties op te stellen. Uiterlijk per ultimo juni dienen de deelnemende sportverenigingen hun 

genomineerden aan te melden bij de organisatie. De aanmelding dient schriftelijk via de website Niedorpsort.nl 

te geschieden en dient te zijn voorzien van een duidelijke motivatie ten aanzien van de verrichte prestaties.  

3.3 Door elke deelnemende vereniging wordt een sporter en  een vrijwilliger van het jaar genomineerd. De 

genomineerden dienen ten tijde van het Sportgala in november minimaal een leeftijd van 15 jaar te hebben 

bereikt. 

3.4 De door de deelnemende verenigingen aangemelde genomineerden dienen lid te zijn van de deelnemende 

verenigingen dan wel dienen zij vrijwilligerswerk te verrichten voor deze vereniging. 

3.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om zelf, aanvullend, in totaal maximaal drie sporters en/of 

vrijwilligers van de dorpen Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel te nomineren. Deze sporters 

en/of vrijwilligers zijn geen lid van de deelnemende sportverenigingen, maar hebben wel een bijzondere 

sportieve of ondersteunende prestatie geleverd voor de sport in het algemeen en zijn geboren en/of woonachtig 

in één van de genoemde dorpen. Artikel 3.2 en 3.3 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

4.1 De genomineerden worden begin juli gepubliceerd in de media en op de website van Niedorpsport.nl. In de 

zomerperiode (juli en augustus) worden via diverse media de sporter/vrijwilliger en hun sportvereniging 

gepresenteerd. 

4.2 De genomineerden worden in de maanden juli tot en met half oktober in de gelegenheid gesteld hun 

uitverkiezing als sporter/vrijwilliger van het jaar te promoten. Al dan niet in samenwerking met de deelnemende 

vereniging welke hen heeft voorgedragen. 

 

5.1 In de maanden september tot half oktober worden het publiek en de besturen van de deelnemende 

sportverenigingen in de gelegenheid gesteld te stemmen op hun favoriete sporter en/of vrijwilliger. 

5.2 Het stemmen geschiedt via de website van Niedorpsport.nl. 

 

6.1 In november worden tijdens een door de organisatie te organiseren sportgala de sport awards uitgereikt aan de 

sporter en vrijwilliger van het jaar. 

6.2 De uitreiking van de sport awards zal plaatsvinden op een door de organisatie aan te wijzen locatie. 

6.3 Bij de uitverkiezing worden de stemmen van het publiek (33%), de besturen van de deelnemende 

sportverenigingen (33%) en de jury (33%) bij elkaar opgeteld. 

6.4 Over de uitslag van de verkiezing kan niet worden gecorrespondeerd.  

 


