
             

                        
              
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Algemeen  
De genomineerden moeten in het jaar waarin de te beoordelen prestatie(s) geleverd zijn 
minimaal zes maanden woonachtig zijn (geweest) in de gemeente Rheden. Óf moet 
minimaal zes maanden lid zijn geweest van een sportvereniging welke statutair in de 
gemeente Rheden is gevestigd. Leden van genomineerde teams behoeven niet 
woonachtig te zijn binnen de gemeentegrenzen. 
 
 
1 Sporter of Sportteam van het jaar 
1.1 Voor deze categorie kunnen dames, heren en een sportteam worden voorgedragen. 
Er wordt een sportvrouw, sportman of sportteam van het jaar gekozen.  
 

1.2 De sporter is 18 jaar of ouder. Bij een sportteam is minstens de helft van het team 
18 jaar of ouder. 
 

1.3 Een sportteam bestaat uit minimaal 2 personen. 
 

1.4 Uit alle aanmeldingen worden drie genomineerden gekozen. Uit deze drie 
genomineerden wordt de winnaar gekozen. 
 

1.5 De genomineerden en winnaar worden gekozen op basis van een unieke prestatie die 
geleverd is. Er worden geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is 
geleverd.    
 

1.6 De genomineerden en winnaar worden gekozen door een jury.  
 

1.7 De prestatie/ontwikkeling die centraal staat is geleverd/doorgemaakt tussen 1 
januari en 31 december 2015. 
 
 

2 Sporttalent(en) van het jaar 
2.1 Voor deze categorie kunnen meisjes, jongens en teams worden voorgedragen. Er 
wordt een sporttalent (meisje of jongen) of sporttalenten (team) van het jaar gekozen. 
 

2.2 De sporters zijn 17 jaar of jonger. Bij een sportteam is minstens de helft van de 
teamleden 17 jaar of jonger. 
 

2.3 Het sportteam bestaat uit minimaal twee personen. 
 

2.4 Uit alle aanmeldingen worden drie genomineerden gekozen. Uit deze drie 
genomineerden wordt de winnaar gekozen.  
 

2.5 De genomineerden en winnaar worden gekozen op basis van een unieke prestatie die 
is geleverd of speciale ontwikkeling die is doorgemaakt door het/de talent(en). Er worden 
geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is geleverd 
of ontwikkeling is doorgemaakt. 
 

2.6 De genomineerden en winnaar worden gekozen door een jury. 
 

2.7 De prestatie of ontwikkeling die centraal staat is geleverd/doorgemaakt tussen 1 
januari en 31 december 2015. 
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3 Aangepast sporter of sportteam van het jaar 
3.1 Voor deze categorie kunnen dames en heren met een beperking worden 
voorgedragen. Ook teams waarvan minimaal de helft van de leden sporters met een 
beperking zijn kunnen worden voorgedragen. Het gaat hierbij om een auditieve- 
(doof/slechthorend), lichamelijke-, verstandelijke-, psychische-, visuele- 
(blind/slechtziend) en/of meervoudige beperking en om mensen met niet aangeboren 
hersenletsel, een chronische aandoening of gedragsproblematiek. Er wordt een 
aangepast sporter (man of vrouw) of aangepast sportteam van het jaar gekozen.  
 

3.2 Er is geen minimum of maximum leeftijd voor deze categorie.  
 

3.3 Uit alle aanmeldingen worden drie genomineerden gekozen. Uit deze drie 
genomineerden wordt de winnaar gekozen. 
 

3.4 De genomineerden en winnaar worden gekozen op basis van een unieke prestatie die 
geleverd is. Er worden geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is 
geleverd.    
 

3.5 De genomineerden en winnaar worden gekozen door een jury.  
 

3.6 De prestatie die centraal staat is geleverd tussen 1 januari en 31 december 2015. 
 
 
4 Sportcoach van het jaar 

4.1 Voor deze categorie kunnen sportcoaches wordt voorgedragen. Er wordt een 
sportcoach van het jaar gekozen.  
 

4.2 De coach heeft in het jaar 2015 een bijzondere prestatie geleverd met zijn/haar 
sporter(s), of het hele oeuvre van de coach is zo aanzienlijk dat daarom speciale 
aandacht verdiend is.   
 

4.3 Uit alle aanmeldingen worden drie genomineerden gekozen. Uit deze drie 
genomineerden wordt de winnaar gekozen. 
 

4.4 De genomineerden en winnaar worden gekozen op basis van een unieke prestatie die 
geleverd is. Er worden geen eisen gesteld aan het niveau waarop de prestatie is 
geleverd.    
 

4.5 De genomineerden en winnaar worden gekozen door een jury.  
 
 
5 Publieksprijs 
 

5.1 Alle voorgedragen sporters en sportteams zijn automatisch genomineerd voor de 
publieksprijs. 
 

5.2 Bij de publieksprijs kiezen de inwoners van de gemeente Rheden en leden van 
Rhedense sportverenigingen wie volgens hen de meest unieke sportprestatie heeft 
geleverd, de meest speciale ontwikkeling heeft doorgemaakt of het meest inspirerende 
sportverhaal van 2015 bezit.  
 

5.3 De inwoners bepalen de winnaar van de publieksprijs door een stem uit te brengen. 
De sporter of het sportteam met de meeste stemmen wint de publieksprijs. 
 

5.4 Stemmen op uw favoriete sporter of team voor de publieksprijs kan via 
www.rheden.nieuws.nl/sportverkiezingen. 
 

5.5 Stemmen is mogelijk t/m zondag 20 december 2015.	


