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HULDIGINGSBELEID  
 
Inleiding  
Het huldigingsbeleid van de Sportraad is vastgesteld door de ALV Sportraad van Delft op 
18 april 2016 en door het college van B & W van de Gemeente Delft op 28 juni 2016. 
 
Het loket voor de aanvraag van alle ereprijzen is de Sportraad. De aanvraag voor de 
gemeentepenning wordt beoordeeld door het college van B & W. De overige aanvragen 
voor het toekennen van een ereprijs wordt beoordeeld door het bestuur van de 
Sportraad. Het aanvraagformulier is als bijlage toegevoegd. 
 
Ereprijzen van de Gemeente en de Sportraad  
 
Wie komt of komen er in aanmerking voor de ereprijs?  
Om in aanmerking te komen voor één van de ereprijzen moet worden voldaan aan de in 
het hier onder vermelde kader van de sportieve prestatie van een individu of een ploeg. 
De sportieve prestatie is behaald in de sportcategorie waarbij geen leeftijdgrens in acht 
wordt genomen. Het “sportieve oeuvre” en het vrijwilligerswerk worden hieronder nader 
gedefinieerd.  
 
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. 
Dit is wel geheel ter beoordeling aan het college van B & W.  
 
De vrijwilliger  
De vrijwilliger is een persoon welke gedurende een groot aantal jaren zich verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de sport. Om voor een ereprijs in aanmerking te komen moet de 
vrijwilliger voldoen aan de volgende criteria:  

 Heeft gedurende de periode waarvoor de aanvraag geldt een functie in de sport 
vervuld. Dit kan zijn in het bestuur of lid van een commissie van bijvoorbeeld een 
vereniging. 

 Heeft zich daarnaast op andere wijze voor de sport verdienstelijk gemaakt.  
 Is voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging of organisatie geëerd met een 

“titel” als lid van verdienste, erelid, etc.  
 Bij de beoordeling van de aanvraag mogen functies bij andere verenigingen of 

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.  
 
 
Ereprijs  Sportieve prestatie  Ploeg/Individu  Vrijwilligerswerk  
    
Gemeentepenning  Sportieve Oeuvre  Ploeg/Individu  50 jaar


Sportspeld goud  1e plaats WK, EK, OS  Ploeg/Individu  40 jaar




Sportspeld zilver  2e plaats WK, EK, OS, 
Landskampioen  
 

Ploeg/Individu  25 jaar


Sportspeld brons  3e plaats WK, EK, OS  Ploeg/Individu  n.v.t  
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Het proces van aanvraag voor de ereprijs  

 
Het aanvraagformulier voor een sportspeld is moet volledig worden ingevuld als een PDF 
worden verzonden naar secretaris@sportraadvandelft.nl. Onvolledig ingevulde 
formulieren worden met redenen omkleed teruggezonden aan afzender. Het bestuur van 
de Sportraad beoordeelt de aanvraag binnen 1 maand na ontvangst.  
 
Een aanvraag voor de Gemeentepenning wordt door de Sportraad doorgestuurd naar de 
gemeente. De beoordeling vindt plaats door het college van B & W. 
  
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 en met redenen omkleed geïnformeerd.  

 Bij toewijzing maakt de secretaris een afspraak ten aanzien van 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 en tijd vast en 
bevestigt dit schriftelijk met betrokkenen.  

 Bij de uitreiking van een sportspeld aan een ploeg krijgt de aanvoerder de 
sportspeld opgespeld. De teamleden krijgen de sportspeld uitgereikt.  
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Aanvraagformulier huldiging waardering in de sport 
 
Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u uw 
sportvereniging, een team en/of persoon binnen uw 
sportvereniging opgeven voor een huldiging.  
 
U kunt het volledig ingevulde formulier opsturen naar:      
Sportraad van Delft 
Secretariaat: 
Frank van Borselenstraat 15 
2613 NJ DELFT 
 
Of mailen naar info@sportraadvandelft.nl 
 
Indien u vragen heeft over uw aanvraag, kunt u contact opnemen met de secretaris van 
de Sportraad van Delft via secretaris@sportraadvandelft.nl 
 
Het aanvraagformulier dient te worden ingevuld voor één persoon of één elftal/team. 
Wanneer u voor meerdere personen of elftallen/teams een huldiging wilt aanvragen, kunt 
u eveneens contact opnemen met de secretaris van de Sportraad van Delft. 
 
 
1. Gegevens van de aanvrager en de contactpersoon 

 
Naam en voorletters:  …………………………………………………… 
Adres:    …………………………………………………… 
Postcode en plaats:   …………………………………………………… 
Mobiel nummer:   …………………………………………………… 
E-mailadres:    …………………………………………………… 
Naam contactpersoon*: …………………………………………………… 
Mobiel nummer:  …………………………………………………… 
E-mailadres:   …………………………………………………… 
 
* Gegevens over de contactpersoon alleen invullen indien dit een ander persoon betreft 
dan de aanvrager. 
 
2. Gegevens van de vereniging 
 
Naam:    …………………………………………………… 
Adres:    …………………………………………………… 
Postcode en plaats:  …………………………………………………… 
Telefoonnummer:  …………………………………………………… 
E-mailadres:   …………………………………………………… 
 
3. Type huldiging (kruis aan wat van toepassing is) 

 
o Sporter tot 18 jaar 
o Sporter vanaf 18 jaar 
o Vrijwilliger 
o Verenigingsjubilea 
o Nieuwbouw/renovatie sportaccommodatie 

  

Registratie gemeente Delft alleen bij 
gemeentepenning 
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4. Gegevens te huldigen persoon (dit deel alleen invullen wanneer de huldiging 
een persoon betreft en geen vereniging of elftal/team) 
 

Naam en voorletters:  …………………………………………………… 
Geboortedatum:  …………………………………………………… 
Telefoonnummer:  …………………………………………………… 
Mobiel nummer:  …………………………………………………… 
E-mailadres:   …………………………………………………… 
 
5. Gegevens te huldigen elftal/team (dit deel alleen invullen wanneer de 

huldiging een elftal/team betreft en geen vereniging of persoon) 
 
Elftal/team:    …………………………………………………… 
Aantal spelers:   …………………………………………………… 
Naam aanvoerder:  …………………………………………………… 
Mobiel nummer:   …………………………………………………… 
E-mailadres:    …………………………………………………… 
 
Bij een aanvraag voor een team/elftal dient een overzicht te worden toegevoegd met de 
namen en geboortedata van de team-/elftalleden. 
 
 
6. Aanleiding huldiging 

 
Deze aanvraag betreft een huldiging/waardering voor de volgende prestatie: 
(i.v.m. persoonlijke speech van de wethouder gaarne voldoende informatie aanleveren) 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. Verrassingseffect 

 
Betreft de huldiging een verrassing voor de te huldigen persoon of het elftal/team? 
 

Ja / Nee 
 
8.  Overige opmerkingen 
 
Opmerkingen die relevant zijn voor uw aanmelding van de huldiging/waardering zoals 
dag en tijdstip uitreiking: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  


