Het proces van uitreiking van de ereprijs
De secretaris van de Sportraad stelt aanvrager schriftelijk op de hoogte van de bevindingen
van het bestuur van de Sportraad.
• Bij afwijzing van de aanvraag wordt de aanvrager hierover door de secretaris van de
Sportraad schriftelijk geïnformeerd.
• Bij toewijzing maakt de secretaris een afspraak over de uitreiking.
• De secretaris maakt in overleg met de aanvrager, de gemeente (de wethouder) en
de voorzitter van de Sportraad een afspraak, legt de datum/tijd vast en bevestigt dit
schriftelijk aan betrokkenen.
• Bij de uitreiking van een sportspeld aan een ploeg krijgt de aanvoerder de sportspeld
opgespeld. De teamleden krijgen de sportspeld uitgereikt.
Voor meer informatie kijk op de website van de Sportraad www.sportraadvandelft.nl
of op www.delft.nl/sport.

Deze regeling is in overleg met de Sportraad tot stand gekomen.
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Huldigingsregeling

In Delft zijn we trots op sporters, vrijwilligers in de sport
en/of sportverenigingen die een belangrijke prestatie hebben
geleverd. In deze folder staat aangegeven wie er in aan
merking komt voor een officiële huldiging van de gemeente.
Het ‘sportieve oeuvre’ en het vrijwilligerswerk worden hieronder nader gedefinieerd.

worden teruggezonden aan de afzender. Het bestuur van de Sportraad beoordeelt de
aanvraag binnen 1 maand na ontvangst. Een aanvraag voor de Gemeentepenning wordt
doorgestuurd naar de gemeente. Het college van B&W besluit over de toekenning.
De verschillende huldigingen
• Sportkampioenen voor personen
• Verenigingsjubilea
• Realisatie/verbouwing sportaccommodatie
• Persoonlijke verdienste (vrijwilligerswerk)

Ereprijs

Sportieve prestatie

Ploeg/Individu

Vrijwilligerswerk

Gemeentepenning

Sportieve Oeuvre

Ploeg/Individu

> 50 jaar

Realisatie/verbouwing sportaccommodatie

Sportspeld goud

1e plaats WK, EK, OS

Ploeg/Individu

> 40 jaar

Eerste steenlegging/officiële opening na verbouwing

Sportspeld zilver

2e plaats WK, EK, OS
Landskampioen

Ploeg/Individu

> 25 jaar

3e plaats WK, EK, OS

Ploeg/Individu

Sportspeld brons

Tegoedbon t.w.v. maximaal € 100,-

Verenigingsjubilea
n.v.t

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

Een cheque t.w.v. maximaal € 2,50
per jubileumjaar

WK = Wereld kampioenschap EK = Europees kampioenschap OS = Olympische Spelen
De sportcategorie is bepalend, er is geen leeftijdscategorie verbonden aan de sportieve prestatie.

Het Sportieve oeuvre
Wanneer een sporter de ‘Sportspeld in goud’ eerder heeft ontvangen en daarmee de
sportprestatie continueert, dan komt de sporter in aanmerking voor de Gemeentepenning.
De vrijwilliger
De vrijwilliger is iemand die zich gedurende een groot aantal jaren verdienstelijk heeft
gemaakt voor de sport. Om voor een ereprijs in aanmerking te komen, gelden de volgende
criteria:
• Heeft gedurende de periode waarvoor de aanvraag geldt een functie in de sport vervuld.
Bijvoorbeeld als lid van het bestuur of een commissie van een vereniging.
• Heeft zich daarnaast op andere wijze voor de sport verdienstelijk gemaakt.
• Is voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging/organisatie geëerd met een ‘titel’, als lid
van verdienste, erelid, et cetera.
• Bij de beoordeling van de aanvraag mogen functies bij andere verenigingen/organisaties
worden meegerekend. De periode geldt vanaf de dag van de éérste functie tot en met
de dag van vandaag.
• Betaalde (kader)functies worden niet meegerekend.

Toespraak en overhandiging tegoedbon (bij jubilea en opening nieuwbouw)
De wethouder houdt een toespraak en overhandigt de tegoedbon. Bij afwezigheid van de
wethouder neemt de voorzitter van de Sportraad of een lid van het dagelijks bestuur deze
taak op zich. Naast de toespraak van de wethouder kan de voorzitter van de Sportraad ook
een toespraak houden. Een model van een tegoedbon is beschikbaar bij de Sportraad en
heeft het logo van de gemeente Delft en de Sportraad.
Vertegenwoordiging bij welke gelegenheid
Jubilea

Als er sprake is van een officieel jubileum (25, 50, 75, 100, 125, etc.) dan nodigt het
desbetreffende lid de Sportraad uit.
De financiële bijdrage is € 2,50 euro per jaar van het bestaan van het lid. Bij voornoemde
jubilea gaat het om respectievelijk € 65,-, € 125,-, € 190,-, € 250,- en € 315,-.
Opening nieuwbouw

De Sportraad ontvangt een uitnodiging voor de opening van de nieuwbouw. Op de receptie
overhandigt de Sportraad een tegoedbon van € 100,-.
Kampioenschap

Een ereprijs aanvragen
Op de website van de Sportraad (www.sportraadvandelft.nl) is een aanvraagformulier
beschikbaar. Dit aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en in PDF-formaat
worden verzonden aan secretaris@sportraadvandelft.nl. Onvolledig ingevulde formulieren

Bij een kampioenschap van het hoogste vertegenwoordigend team ontvangt de Sportraad
een uitnodiging. Een tegoedbon wordt niet standaard verstrekt. Het dagelijks bestuur van
de Sportraad beslist over het aannemen van de uitnodiging en het uitreiken van een
tegoedbon.

