REGLEMENT NOMINATIECOMMISSIE
STICHTING SPORTGALA PEEL EN MAAS

Nominatiecommissie Stichting Sportgala Peel en Maas
Panningen, 1 januari 2019

Artikel 1
Taakstelling van de nominatiecommissie:
1.a. De commissie nomineert en kiest met een bijbehorende motivatie, voor iedere genoemde
categorie -met uitzondering van de bijzondere waarderingsprijs- maximaal drie kandidaten uit
Peel en Maas voor de uitverkiezing van:
1. jong aankomend talent van het verkiezingsjaar;
2. sporter/sportster van het verkiezingsjaar;
3. sportteam van het verkiezingsjaar;
4. een bijzondere waarderingsprijs;
5. sporter met een beperking van het verkiezingsjaar (IKS-prijs).
1.b. Tenslotte kiest de nominatiecommissie uit een van de vier gekozenen winnaars de winnaar van de
Gemeentelijke Sporttrofee (de winnaar van de IKS-prijs kan niet meedingen naar de
Gemeentelijke Sporttrofee, omdat de IKS-prijs voor de regio Noord-Limburg geldt).
2.

De commissie zorgt dat uiterlijk 1 maart van het betreffende jaar waarin het sportgala wordt
gehouden, de nominaties voor de verschillende categorieën bekend worden gemaakt binnen de
gemeente Peel en Maas, bij de gemeente en bij de organisatie van de stichting Sportgala.

3.

De leden van de commissie verplichten zich tot geheimhouding.

Artikel 2
Samenstelling nominatiecommissie:
1.

De nominatiecommissie bestaat op dit moment uit 7 leden. Ieder lid heeft een stem. Bij stemming
over nominaties moet minimaal 2/3 van de commissie instemmen met een nominatie.

2.

Leden van de nominatiecommissie dragen bij vertrek zelf deskundige vervangers voor. Het wel of
niet aanstellen van deze vervangers moet door de nominatiecommissie unaniem goedgekeurd
worden. De personen/leden van deze commissie worden voorgedragen op basis van:
• objectiviteit;
• kennis van het sportgebeuren in Peel en Maas;
• informatievoorziening.

3.

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

4.

De nominatiecommissie verstrekt informatie aan het college van burgemeester en wethouders van
Peel en Maas over de genomineerden zoals genoemd onder art. 1, lid 1 sub. a., voorzien van korte
informatie per nominatie.

Artikel 3
Informatievoorziening voor de nominatiecommissie:
Wijze waarop nominaties en keuze tot het bepalen van een winnaar per categorie kan worden
vastgesteld door:
• perspublicaties door sportverenigingen;
• eigen bevindingen;
• voorkeurformulier (nominatieformulier) van verenigingen ;
• raadplegen van afgevaardigden van verenigingen;
• ingezonden schriftelijke voorkeur door inwoners van de gemeente Peel en Maas
(nominatieformulier) ;
• schriftelijke informatie van verenigingen;
• binnengekomen informatie via het beschikbare e-mailadres.
Artikel 4
Voorwaarden nominaties
1. Aan een uitverkiezing tot sporter/sportster van het jaar worden de onderstaande voorwaarden
verbonden:
a. de sporter/sportster is woonachtig in de gemeente Peel en Maas* op het moment dat de
sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
b. dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd;
c. er worden geen eisen gesteld voor de leeftijdsgrens.
2.

Aan een uitverkiezing tot sportteam worden de onderstaande voorwaarden verbonden:
a. de vereniging waarvoor het team uitkomt is afkomstig uit de gemeente Peel en Maas op het
moment dat de sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
b. dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd;
c. er worden geen eisen gesteld voor de leeftijdsgrens;
d. als teamprestatie wordt aangemerkt een verrichting, door meer dan één persoon.

3.

Aan een uitverkiezing tot jong aankomend talent worden de onderstaande voorwaarden
verbonden:
a. de sporter/sportster is woonachtig in de gemeente Peel en Maas* op het moment dat de
sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
b. de sporter/sportster op 31 december van het verkiezingsjaar nog geen 18 jaar is;
c. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken omdat bij bepaalde sporten de
topprestaties onder deze leeftijdgrens plaatsvinden. In deze gevallen worden deze personen
ingedeeld in de categorie sporter/ sportster.
d. dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd.

* = in bijzondere omstandigheden kan hier van worden afgeweken.

4.

Een bijzondere waardering, aan degene(n) die zich op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet,
dan wel een bijzondere betekenis voor de sport heeft/hebben of heeft/hebben gehad.
a. de persoon/personen heeft/hebben volgens het inzicht van de nominatiecommissie de aandacht
op zich gevestigd door een of meerdere bijzondere actieve of niet- actieve (sport)prestatie(s)
te leveren;
b. de persoon/personen is/zijn woonachtig in de gemeente Peel en Maas* en/of verbonden aan
een vereniging, op het moment van uitverkiezing.
* = in bijzondere omstandigheden kan hier van worden afgeweken.

5. Uit de winnaars van de vier bovengenoemde categorieën wordt één winnaar van de gemeentelijke
sporttrofee gekozen.
6. In principe kan een winnaar maar eenmaal in aanmerking komen voor de gemeentelijke
Sporttrofee. Bij zeer bijzondere prestaties kan hier van afgeweken worden.

Artikel 5
Beoordeling
Als aanvullende beoordelingsmaatstaven gelden:
• de betekenis van de prestatie voor de sport in het algemeen, en in het bijzonder voor een bepaalde
tak van sport;
• de sportieve houding en het gedrag;
• de tijd gedurende de kandidaat actief is geweest;
• aangesloten zijn bij een bond bij het NOC*NSF voor de categorieën A), B) en C) uit artikel 1, lid
1.a.
• voor de bijzondere waarderingsprijs kan met betrekking tot het NOC/NSF worden afgeweken.
De commissie kan zich in haar keuze laten consulteren door het advies van derden.

Artikel 6
Bekendmaking:
1.
2.

De bekendmaking van het jong aankomend talent van het jaar, de sporter/sportster van het jaar,
het sportteam van het jaar, een bijzondere waarderingsprijs, de IKS-prijs en de gemeentelijke
sporttrofee gebeurt tijdens de avond van het jaarlijks te houden Sportgala.
De motivatie die de nominatiecommissie geeft aan de prestatie zal op een oorkonde vermeld
worden die aan de uitverkozen sporter(s) zal worden uitgereikt.

