
Waardering  
            in de sport
Huldigingsregeling



Sporters tot 18 jaar

Vrijwilligers

Realisatie/ verbouwing sportaccommodatie

Verenigingsjubilea

Iemand aanmelden 
Wanneer u iemand wilt aanmelden voor een huldiging in de sport, dient u het aanvraag-
formulier dat u kunt vinden op de website: www.delft.nl/sport volledig in te vullen en 
terug te sturen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag
Sporters en sportvrijwilligers worden binnen hun eigen vereniging gehuldigd. De vereniging 
is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van een vrijwilliger of sporter. Vervolgens 
organiseert de Gemeente samen met een contactpersoon bij de verenging de huldiging. 
De Gemeente zorgt voor vertegenwoordiging bij de huldiging, bloemen, een sportspeld en 
eventueel een cadeau. 

*  De gemeentepenning kent een eigen procedure. De vereniging dient zelf een aanvraag te doen bij het Kabinet en Representatie. 

Hierna volgt het collegebesluit. 

WK : Wereld kampioenschap

EK :  Europees Kampioenschap

OS : Olympische Spelen

Lokale en Regionale teams en individuele 
kampioenen

Schriftelijke gelukswens namens B en W

Landskampioenen
3e plek WK, EK

Bloemen + Bronzen medaille

2e plek WK, EK Bloemen + Zilveren medaille

1e plek WK, EK Bloemen + Gouden medaille

 12 ½ jaar vrijwilligerswerk Bloemen + Bronzen sportspeld

 25 jaar vrijwilligerwerk Bloemen + Zilveren sportspeld

 40 jaar vrijwilligerswerk Bloemen + Gouden sportspeld

 50 jaar vrijwilligerswerk Bloemen + Gemeentepenning *

Eerste steenlegging/officiële opening Bloemen + sport- en spelmateriaal  
t.w.v. maximaal €100,-

Met stappen van 25 jaar vanaf de  
oprichtingsdatum, ontvangt de vereniging  
een jubileumcheque 

Bloemen + een cheque of cadeau t.w.v.  
maximaal €2,50 per jubileumjaar 

In Delft worden sporters, vrijwilligers in de sport en/of  

sportverenigingen die een belangrijke prestatie hebben  

geleverd, gehuldigd. 

Wie komen er in aanmerking voor een huldiging 
Sporters die woonachtig of lid zijn van een Delftse sportvereniging en een bijzondere 
prestatie in de sport hebben neergezet, vrijwilligers uit Delft die een bepaalde periode in 
de Delftse sportwereld actief zijn geweest of Delftse sportverenigingen die een jubileum 
hebben te vieren.  

Er kunnen meerdere soorten huldigingen worden onderscheiden:
• Sport kampioenschappen voor personen tot 18 jaar (aanmoedigingsprijs) 
• Sport kampioenschappen voor personen vanaf 18 jaar (waarderingsprijs)
• Verenigingsjubilea
• Realisatie/ verbouwing sportaccommodatie
• Persoonlijke verdienste (vrijwilligerswerk)

Welke onderscheidingen zijn er
De volgende onderscheidingen kunnen worden uitgereikt:

Sporters vanaf 18 jaar 

Lokale en Regionale teams en individuele 
kampioenen

Schriftelijke gelukswens namens het  
College van Burgermeester en Wethouders 

Landskampioenen
3e plek WK, EK, OS

Bloemen + Bronzen sportspeld

2e plek WK, EK, OS Bloemen + Zilveren sportspeld

1e plek WK, EK, OS Bloemen + Gouden sportspeld

Sportieve Oeuvre Bloemen + Gemeentepenning *



Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.delft.nl/sport 


