
Reglement   nominatie   sporters   Sportverkiezingen   Noordwijk  

U   kunt   sporters   nomineren   in   de   volgende   categorieën:   sportman,   sportvrouw,   sportteam,   sporttalent,  
sportvrijwilliger   en   sportinitiatief.   

Nomineren   per   categorie  

Sporters   kunnen   genomineerd   worden   van   21   oktober   tot   24   november   2019.  

Zowel   sportverenigingen,   sportaanbieders   als   inwoners   van   de   gemeente   Noordwijk   worden   in   de  
gelegenheid   gesteld   kandidaten   voor   te   dragen.   Het   voordragen   van   een   kandidaat   kan   via   het  
e-mailadres    info@sportverkiezingennoordwijk.nl    of   via    www.sportverkiezingennoordwijk.nl .

Indien   u   een   sporter   wilt   nomineren   dient   u   de   volgende   gegevens   aan   te   leveren:  

- Voor-   en   achternaam   sporter   en/of   vrijwilliger;
- leeftijd   sporter;
- Sport;
- Naam   sportteam;
- Naam   sportvereniging;
- Geef   aan   in   welke   categorie   de   sporter   of   sporters   genomineerd   moeten   worden:

o Sportman;
o Sportvrouw;
o Sportteam;

Sporttalent;
o Sportvrijwilliger;
o Sportinitiatief;

- Toelichting   en   onderbouwing   motivatie   tot   nominatie.

Criteria   nominaties   

Een   nominatie   wordt   goedgekeurd   als   aan   deze   drie   voorwaarden   wordt   voldaan:  

1. Het   sportverkiezingsjaar   loopt   van   1   november   2018   tot   1   november   2019.   De   prestatie(s)
moet   in   deze   periode   geleverd   zijn;

2. De   kandidaat   moet   in   de   gemeente   Noordwijk   (Noordwijkerhout,   de   Zilk,   Noordwijk)   wonen;
3. De   kandidaat   is   lid   bij   een   sportvereniging   of   sportorganisatie   die   aangesloten   is   bij   de

NOC*NSF.

Uitzonderingen  

1. De   jury   kan   een   uitzondering   maken   indien   de   sporter   niet   in   Noordwijk   woonachtig/sportend
is,   maar   wel   een   zeer   sterke   band   heeft   met   de   gemeente   Noordwijk   en   daar   ook
sportprestaties   heeft   geleverd;

2. De   jury   kan   een   uitzondering   maken   indien   de   sporter   niet   aangesloten   is   bij   de   NOC*NSF,
maar   wel   een   bijzondere   sportprestatie   heeft   geleverd.

Overige   regels  

1. Sporters   die   exact   dezelfde   prestaties   leveren   worden   exact   hetzelfde   behandeld;
2. De   prijs   kan   niet   twee   jaar   achtereen   toegekend   worden   aan   dezelfde   sporter.

mailto:info@sportverkiezingennoordwijk.nl
http://www.sportverkiezingennoordwijk.nl/


Reglement   jury   Sportverkiezingen   Noordwijk  

De   jury   van   de   Sportverkiezingen   Noordwijk   is   onafhankelijk   en   anoniem.   Juryleden   weten   niet   met  
wie   zij   in   de   jury   zitten   en   hoe   andere   juryleden   de   punten   onder   de   genomineerde   sporters   uitdelen.  
De   jury   wordt   samengesteld   door   een   groep   mensen   die   allen   op   een   andere   manier   naar   sport   kijken.  

Voorwaarden   voor   de   juryleden   zijn:  

- De   juryleden   zijn   onafhankelijk   en   anoniem   van   elkaar   benoemd   tot   jurylid;
- De   juryleden   hebben   geheimhoudingsplicht;
- Een   jurylid   kan   beslissen   dat   een   kandidaat   waarvan   de   aanmelding   te   laat   of   onvolledig   is

ingediend,   toch   in   aanmerking   komt   voor   een   nominatie;
- Een   jurylid   dat   zelf   kandidaat   is   in   één   van   de   categorieën   mag   niet   meestemmen   in   zijn   of

haar   categorie   bij   het   bepalen   van   de   genomineerden   en   uiteindelijk   de   winnaar;
- Een   jurylid   dat   nauwe   relaties   met   een   kandidaat   heeft   kan,   om   daarmee   elke   schijn   van

partijdigheid   uit   te   sluiten,   besluiten   niet   deel   te   nemen   aan   de   stemming   in   de   betreffende
categorie.   Indien   de   andere   juryleden   dit   wensen   en   de   organisator   hiermee   akkoord   gaat,
stemt   de   organisator   in   plaats   van   het   jurylid   dat   niet   deelneemt   aan   de   stemming;

- Bij   een   gelijk   aantal   stemmen   zal   de   motivatie   de   doorslaggevende   factor   zijn   voor   het
bepalen   van   de   winnaar;

- De   juryleden   zijn   uitgesloten   van   stemrecht   via   het   stemsysteem.

Elk   jurylid   hanteert   per   categorie   een   puntensysteem.   Dit   puntensysteem   is   voorafgaand   vastgesteld  
en   is   voor   elk   jurylid   hetzelfde.   

Criteria   en   puntensysteem   Sportman,   Sportvrouw,   Sportteam  

Criteria  Ja/Ne 
e  

Aantal  
punten  Uitleg  

Is   er   een   1 e    plaats   of   promotie   op  
lokaal/regionaal   niveau   behaald?   

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Is   er   een   1 e    plaats   of   promotie   op   provinciaal  
niveau   behaald?  

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Is   er   een   1 e ,   2 e ,   3 e ,   nieuw   record   of   promotie  
op   nationaal   niveau   behaald?   

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Is   er   sprake   van   deelname,   1 e ,   2 e ,   3 e    plaats,  
nieuw   record   of   promotie   op   EK,   WK   of  
internationaal,   Olympisch   of   Paralympisch  
niveau?  

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Hoeveel   concurrentie   is   er,   hoe   breed   is   de  
top?  x  Ja   =   1,   2   of   3  

Nee   =   0  

Concurrentie   kleiner   dan   5   teams/   sporters   =   1  
Concurrentie   groter   dan   10   teams/   sporters   =   2  
Concurrentie   groter   dan   15   teams/   sporters   =   3  

Intensiteit;   hoeveel   uren   (wedstrijd-   en  
trainingsuren)   zitten   er   in   de   sport   per   week?  x  1,   2   of   3  

5   uur   =   1  
5   tot   10   uur   =   2  
10   en   meer   uur   =   3  

NOTE:    De   kandidaat   voor   de   categorie   Sportman   of   Sportvrouw   is   ten   tijde   van   de   sportprestatie   18   jaar   of   ouder.   Er   is   geen  
maximumleeftijd.   



Criteria   en   puntensysteem   Sporttalent  

Criteria  Ja/Nee  Aantal  
punten  Uitleg  

Is   de   kandidaat   is   bij   aanvang   van   het  
sportverkiezingsjaar   op   1   januari   2019  
17   jaar   of   jonger?    *  

x  Nee   =   zie   criteria   sportman   of   sportvrouw  

Is   er   een   1 e    plaats   of   promotie   op  
lokaal/regionaal   niveau   behaald?   

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Is   er   een   1 e    plaats   of   promotie   op   provinciaal  
niveau   behaald?  

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Is   er   een   1 e ,   2 e ,   3 e ,   nieuw   record   of   promotie  
op   nationaal   niveau   behaald?   

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Is   er   sprake   van   deelname,   1 e ,   2 e ,   3 e    plaats,  
nieuw   record   of   promotie   op   EK,   WK   of  
internationaal,   Olympisch   of   Paralympisch  
niveau?  

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Hoeveel   concurrentie   is   er,   hoe   breed   is   de  
top?  x  Ja   =   1,   2   of   3  

Nee   =   0  

Concurrentie   kleiner   dan   5   teams/   sporters   =   1  
Concurrentie   groter   dan   10   teams/   sporters   =   2  
Concurrentie   groter   dan   15   teams/   sporters   =   3  

Intensiteit;   hoeveel   uren   (wedstrijd-   en  
trainingsuren)   zitten   er   in   de   sport   per   week?  x  1,   2   of   3  

5   uur   =   1  
5   tot   10   uur   =   2  
10   en   meer   uur   =   3  

*  NOTE:       De   kandidaat   voor   de   categorie   Sporttalent   is   ten   tijde   van   de   sportprestatie   jonger   dan   18   jaar.   Er   is   geen
maximumleeftijd.

Criteria   en   puntensysteem   Sportvrijwilliger  

Criteria  Ja/Nee  Aantal  
punten  Uitleg  

Is   de   voorgedrage   persoon   vrijwilliger   bij   een  
Noordwijkse   sportvereniging?  

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Is   de   voorgedrage   persoon   onbetaald   actief?  Ja   =   1  
Nee   =   0  

Heeft   de   vrijwilliger   (vernieuwende)   ideeën  
ingebracht   die   de   vereniging   verder   heeft  
geholpen   met   betrekking   tot   de   speerpunten  
van   het   Sportakkoord * ?  

Ja   =   1  
Nee   =   0  

Hoelang   is   de   vrijwilliger   bij   de  
sportvereniging   actief?   x  Ja   =   1,   2   of   3  

Nee   =   0  

Minder   dan   een   jaar   =   1  
Minder   dan   drie   jaar   =   2  
Vijf   of   langer   dan   vijf   jaar   =   3  

Wordt   de   voorgedrage   persoon   als   spil   in   het  
web   gezien?   x  Ja   =   1  

Nee   =   0  

*  NOTE:    Speerpunten   Sportakkoord:   vaardig   in   bewegen   van   jongs   af   aan,   vitale   vereniging,   duurzame   accommodatie,
inclusiviteit,   iedereen   kan   mee   doen.



Criteria   en   puntensysteem   Sportinitiatief  

De   categorie   Sportinitiatief   is   een   nieuwe   categorie.   In   deze   categorie   kan   iedereen   zijn   bestaande   of  
te   nemen   initiatief   aandragen.   Iedereen   mag   meedoen.   

Het   is   een   categorie   die   niet   door   de   jury,   maar   door   de   aanwezigen   op   de   avond   van   de  
Sportverkiezingen   Noordwijk   zelf   beoordeeld   wordt.   Het   is   de   bedoeling   dat   het   initiatief   op   de   avond  
binnen   1   minuut   gepitcht   wordt   door   de   initiatiefnemer   en   het   publiek   op   die   avond   overtuigd.   De  
winnaar   wordt   dus   ter   plekke   op   zondag   9   februari   2020   gekozen.   

Om   het   initiatief   aan   te   dragen   gelden   de   volgende   criteria:  

- Het   genomineerde   initiatief   is   tot   stand   gekomen   binnen   de   gemeente   Noordwijk   of   genomen
door   een   Noordwijkse   inwoner;

- Het   ingestuurde   initiatief   moet   voorzien   zijn   van   een   korte   beschrijving,   zodat   het   doel
erachter   duidelijk   naar   voren   komt.   Denk   hierbij   aan:

o Het   doel   sluit   aan   op   de   speerpunten   van   het   Sportakkoord;
o Hoeveel   mensen   worden   bereikt;
o Wat   is   het   aanbod;
o Wat   levert   het   Noordwijk   op;
o Het   initiatief   is   ontstaan   uit   de   behoefte   en/of   wensen   van   inwoners   van   de   gemeente

Noordwijk;
o Het   initiatief   heeft   een   duidelijk   doel   en   plan   voor   de   uitvoering.

Afhankelijk   van   de   grootte   van   het   aantal   aangedragen  i nitiatieven   wordt   door   de  j ury   een   voorselectie  
gemaakt.  

* NOTE:    Speerpunten   Sportakkoord:   vaardig  i n   bewegen   van  j ongs   af   aan,   vitale   vereniging,   duurzame   accommodatie, 
inclusiviteit,  i edereen   kan   mee   doen.

Tijdens   de   Sportverkiezingen   Noordwijk  

Per categorie wordt door de jury een top drie genomineerde sporters aangedragen. Deze sporters 
gaan door naar de laatste ronde om kans te maken op de sportprijs van het jaar in zijn of haar 
categorie. 

Deze top drie word op social media, de media en website bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan het 
publiek stemmen op zijn of haar sportfavoriet. Deze stemmen bepalen uiteindelijk wie de winnaar 
word. Er vindt een controle plaatst zodat een bezoeker maar eenmalig zijn stem kan uitbrengen per 
genomineerde.



Reglement   rondom   privacy  

1. Persoonsgegevens   worden   met   het   volgende   doel   bewaard:
a. Voor   de   verwerking   van   de   nominatie   van   de   verkiezingen;
b. Voor   het   communiceren   over   de   voortgang   van   de   verkiezing   indien   daarvoor

toestemming   is   gegeven.

2. Verantwoordelijkheden   Verantwoordelijk   voor   de   bescherming   van   persoonsgegevens   is   de
beheerder   van   de   Sportverkiezingen   Noordwijk   website.

3. Overzicht   persoonsgegevens   Van   de   vrijwilligers/crewleden   worden   de   volgende   gegevens
vastgelegd:

a. Naam
b. E-mailadres

4. Communicatie   en   informatie

De   bezoekers   van   de   website   wordt   gevraagd   naar   hun   gegevens   als   onderdeel   van   de
nominatie.   Verder   worden   zij   gevraagd   of   ze   op   de   hoogte   willen   blijven   van   de   voortgang   van
de   verkiezingen.   Het   op   de   hoogte   blijven   van   de   voortgang   is   niet   verplicht   om   de   nominatie
te   kunnen   afronden.

5. Toestemming

De   persoonsgegevens   worden   niet   verstrekt   aan   derden   en   alleen   bij   toestemming   ontvangt
de   bezoeker   informatie   per   nieuwsbrief   over   de   voortgang   van   de   verkiezingen.

6. Protocol   Voor   Inzage,   wijziging   of   verwijdering   van   geregistreerde   gegevens   volstaat   een   mail
naar    info@sportverkiezingennoordwijk.nl .


