Sportverkiezing Enschede 2018
Categorieën sportverkiezing Enschede
- Sportman
- Sportvrouw
- Sporttalent
- Sportploeg
- Sportvrijwilliger
- Auke Vleer Waarderingsprijs (sportvereniging, organisatie of sportinitiatief)
Algemene criteria
Het sportverkiezingsjaar loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. De prestaties moeten in
deze periode geleverd zijn.
De sporter of sportploeg heeft één of meer van de volgende prestaties geleverd:
- 1e plaats of promotie op regionaal niveau;
- 1e plaats of promotie op provinciaal niveau;
- 1e, 2e, 3e plaats, nieuw record of promotie op nationaal niveau;
- Deelname, 1e, 2e, 3e plaats, nieuw record of promotie op EK, WK of internationaal,
Olympisch of Paralympisch niveau.
Specifieke criteria per categorie
Sportman/sportvrouw van het jaar:
- Is bij aanvang van het sportverkiezingsjaar op 1 juli 2017 16 jaar of ouder;
- Is in het sportverkiezingsjaar minimaal 6 maanden woonachtig (geweest) in de
gemeente Enschede en/of is minimaal 6 maanden lid (geweest) van een
sportvereniging of topsportorganisatie die gevestigd is in de gemeente Enschede;
- Kan zowel een individuele sport beoefenen, als deel uitmaken van een sportploeg;
Sporttalent van het jaar:
- Is bij aanvang van het sportverkiezingsjaar op 1 juli 2017 17 jaar of jonger. Een talent
die in het sportverkiezingsjaar 18 jaar wordt, mag dus nog meedoen in de categorie
Sporttalent. De minimumleeftijd van het sporttalent is 12 jaar;
- Is in het sportverkiezingsjaar minimaal 6 maanden woonachtig (geweest) in de
Gemeente Enschede en/of is minimaal 6 maanden lid (geweest) van een
sportvereniging of topsportorganisatie die gevestigd is in de Gemeente Enschede;
- Kan zowel een individuele sport beoefenen, als deel uitmaken van een sportploeg;
Sportploeg van het jaar:
- Is aangesloten bij een sportvereniging of topsportorganisatie gevestigd in de gemeente
Enschede;
- Bestaat uit minimaal 2 personen (welke niet in Enschede woonachtig hoeven te zijn).

Sportvrijwilliger van het jaar:
- Is vrijwilliger bij een sportvereniging of sportorganisatie die gevestigd is in de gemeente
Enschede;
- Heeft zich (jarenlang) op een bijzondere manier ingezet voor een sportvereniging of de
Enschedese sport;
- Verricht zijn/haar vrijwilligerswerk onbetaald, buiten de normale vrijwilligersvergoeding.
- Is een persoon van onbesproken gedrag;
- Per vereniging mag maximaal één vrijwilliger worden voorgedragen.
Auke Vleer Waarderingsprijs: de sportvereniging, organisatie of sportinitiatief van het jaar:
Is gevestigd of wordt uitgevoerd in de gemeente Enschede;
Organiseert een evenement, activiteiten of project ter bevordering van sportstimulering
of heeft sport op een bijzondere manier ingezet in of voor de maatschappij.
De jury kan een uitzondering maken indien een sporter niet in Enschede woonachtig/sportend
is, maar wel een band heeft met de gemeente Enschede. Deze persoon kan dan ook
genomineerd worden.
De jury kan beslissen dat als twee of meer kandidaten exact dezelfde prestaties geleverd
hebben zij om die reden ook exact hetzelfde behandeld dienen te worden.
Kandidaten voordragen
- Voor elke categorie geldt dat iedereen kandidaten kan voordragen.
- Het voordragen van kandidaten gaat via www.sportaal.nl/sportverkiezing en kan van 1
juni t/m 30 juni 2018.
- Alleen kandidaten die aan de criteria voldoen maken kans op een nominatie en prijs.
Jury
De jury:
- Is onafhankelijk;
- Heeft tezamen een zo breed mogelijke sportachtergrond;
- Heeft een voorzitter die toeziet dat het regelement wordt nageleefd. De voorzitter stemt
alleen bij uitzondering mee;
- Beslist over de genomineerden en winnaar (50%) in de categorieën sportman,
sportvrouw, sporttalent en sportploeg.
- Beslist niet over de genomineerden en winnaar (50%) van de Auke Vleer
Waarderingsprijs, dit doet de Sportadviesraad.
- Beslist niet over de categorie sportvrijwilliger, in deze categorie worden namelijk geen
genomineerden gekozen.

Juryregels:
• De juryleden zijn verplicht om geheim te houden hoe zij en andere
juryleden gestemd hebben en wie de genomineerden en winnaars zijn.
• De jury kan beslissen dat een kandidaat waarvan de aanmelding te laat of onvolledig
is, toch in aanmerking komt als kandidaat.
• Een jurylid dat zelf kandidaat is in één van de categorieën mag niet mee stemmen in
zijn/haar categorie bij het bepalen van de genomineerden en 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 overige juryleden dit wensen en de voorzitter hiermee
akkoord gaat, stemt de voorzitter in plaats van het jurylid dat niet deelneemt aan de
stemming.
• Bij een gelijk aantal stemmen vindt een éénmalige herstemming plaats door de jury.
• De juryleden en de werkgroep sportverkiezing zijn uitgesloten van stemrecht via een
publieksstem.
Procedure jurystem en publieksstem
De onafhankelijke jury beoordeeld de voorgedragen kandidaten en prestaties om te komen tot
drie genomineerden in de categorieën sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg. De
jury kan kiezen voor meer dan drie genomineerden indien er sprake is van kandidaten met
exact dezelfde prestaties. De jury kan ook kiezen voor minder dan drie genomineerden indien
er onvoldoende kandidaten zijn.
Om de winnaar te bepalen, verdelen de jury en het publiek ieder 100 punten onder de
genomineerden. In iedere categorie is de genomineerde met de meeste punten de winnaar.
De uitslag wordt dus voor de helft bepaald door de publieksstemmen en voor de helft door de
jury.
Het publiek stemt per categorie op een genomineerde voor de Sportverkiezing Enschede via
de website van Sportaal (www.sportaal.nl/sportverkiezing). Er kan pas gestemd worden als de
genomineerden publiekelijk bekend zijn en de stempagina is geopend. Per IP-adres kan er
één keer gestemd worden. Op de categorie sportvrijwilliger kan niet gestemd worden. Enkele
dagen voor de Sportverkiezing Enschede sluit de mogelijkheid om te stemmen. Communicatie
over de stemperiode volgt te zijner tijd via de website en social media van Sportaal.
Auke Vleer Waarderingsprijs
De genomineerden voor de Auke Vleer Waarderingsprijs worden gekozen door de
Sportadviesraad. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de jury (zie juryregels). Om de
winnaar van de Auke Vleer Waarderingsprijs te bepalen verdelen de Sportadviesraad en het
publiek ieder 100 punten onder de genomineerden. De winnaar is de genomineerde met de
meeste punten. De stemprocedure door het publiek is hetzelfde als bij de andere categorieën.

