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Waarom sportprijzen?
Sport verdient voortdurende stimulering en waardering. Het gemeentebestuur van Utrechtse Heuvelrug stelt
jaarlijkse sportprijzen beschikbaar met het doel sportbeoefening te stimuleren en te waarderen.
Bewegingsonderwijs is fundament voor levenslang sport en bewegen. De schoolgym leert dat sport en
bewegen onlosmakelijk aan het leven is verbonden. Jong geleerd, oud gedaan. De wetenschap heeft recent
aangetoond, dat het leren van (complexe) bewegingen ook het cognitief leervermogen van kinderen
stimuleert. Ergo, door goede gym worden kinderen slimmer en gaat rekenen en taal hen beter af.
Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad de nota welzijn – Vitale Dorpen vastgesteld. In deze nota ,
waarin onder andere de nota’s lokaal gezondheidsbeleid en sport zijn verwerkt is ook het JOGG-project
opgenomen.
De gemeente is sinds 1 mei 2014 aangesloten bij het landelijke programma ‘Jongeren op Gezond
Gewicht’(JOGG). De krachten worden gebundeld om jeugd en jongeren een gezonde leefstijl aan te leren en
daarmee overgewicht terug te dringen. Scholen, kinderopvang, zorgaanbieders, winkels, bedrijven en
sportverenigingen werken op lokaal niveau samen om dit doel te bereiken.
Bureau Sportimpuls heeft een belangrijke functie om dit sportimpuls en projecten hiervoor goed op te zetten.
Elke basisschool is verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit van sport- en bewegingsprogramma’s. Het
begint bij bekwame gymleerkrachten. Samenwerking in de wijk, met de buitenschoolse opvang en met de
sport ligt voor de hand om optimaal gebruik te maken van sportvoorzieningen, middelen en tijd. Anderzijds
zijn scholen, buitenschoolse opvang, wijkverenigingen logische partners van de sportvereniging om hun
maatschappelijke functie te versterken. Het ligt dan voor de hand om jaarlijks een sportprijs toe te kennen
aan de sportiefste basisschool én aan de hierin uitblinkende sportvereniging.
Natuurlijk zijn er sportprijzen voor individuele en teamsportprestaties van formaat. De gemeente Utrechtse
Heuvelrug krijgt jaarlijks haar sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. Om het belang van sport
voor de jeugd te benadrukken, stelt het gemeentebestuur ook een sportprijs beschikbaar voor een
opmerkelijk sporttalent (onder 16 jaar).
Samen met het Stichtingsbestuur Heuvelrug Sport Initiatief organiseert het gemeentebestuur Utrechtse
Heuvelrug jaarlijks een SPORTGALA, waarop de winnaars van de sportprijzen bekend worden gesteld en de
sportprijzen worden uitgereikt.
Welke sportprijzen?
Zes categorieën
De gemeente Utrechtse Heuvelrug kent zes categorieën die met een sportprijs onderscheiden worden.
· Sportman van het Jaar
· Sportvrouw van het Jaar
· Sportploeg van het Jaar
· Sporttalent van het Jaar
· Sportvereniging van het Jaar
· Sportiefste Basisschool van het Jaar
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Sportman van het jaar
De Sportman van het Jaar is een manlijke sportbeoefenaar. Hij is inwoner van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug en heeft in het betreffende kalenderjaar één of meerdere opmerkelijke sportprestaties geleverd. De
prestaties kunnen individueel, maar ook in teamverband geleverd zijn. Velen zien in hem een boegbeeld voor
sportbeoefening.
Sportvrouw van het Jaar
De Sportvrouw van het Jaar is een vrouwelijke sportbeoefenaar. Zij is inwoner van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug en heeft in het betreffende kalenderjaar één of meerdere opmerkelijke sportprestaties geleverd. De
prestaties kunnen individueel, maar ook in teamverband geleverd zijn. Velen zien in haar een boegbeeld voor
sportbeoefening.
Sportploeg van het Jaar
De Sportploeg van het Jaar is een team van manlijke en/of vrouwelijke sportbeoefenaren, die in het
betreffende kalenderjaar één of meerdere opmerkelijke sportprestaties heeft geleverd. Het team
vertegenwoordigt een vereniging of school, gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waarin ook een
substantieel deel van het team woont. Velen zien in het team een boegbeeld voor sportbeoefening.
Sporttalent van het Jaar
Het Sporttalent van het Jaar is een vrouwelijke of manlijke sportbeoefenaar onder 16 jaar, wonend in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij/hij heeft in het betreffende kalenderjaar één of meerdere opmerkelijke
sportprestaties geleverd. De prestaties kunnen individueel, maar ook in teamverband geleverd zijn.
Sportvereniging van het Jaar
De Sportvereniging van het Jaar is de vereniging die in het betreffende kalenderjaar, dan wel over meerdere
jaren een opmerkelijke maatschappelijke functie vervult binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De
vereniging is toegankelijk voor inwoners van jong tot oud, neemt verantwoordelijkheid voor haar
sportinfrastructuur (accommodatie en organisatie) en werkt effectief samen met scholen, wijkverenigingen,
andere sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en/of gemeente. De sportvereniging voert een
effectief vrijwilligersbeleid, alsmede een actief beleid tegen bovenmatig alcoholgebruik, roken en ongezonde
voeding.
Sportiefste Basisschool van het Jaar
De Sportiefste Basisschool van het Jaar is een school voor primair onderwijs en gevestigd in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Het reguliere bewegingsonderwijs binnen de lestijden voldoet aan de wettelijke
voorgeschreven Kerndoelen en is van goede kwaliteit. Het biedt haar leerlingen voorts een uitdagend
bewegingsprogramma binnen en buiten de schooltijden. Binnen de school is effectief aandacht voor hygiëne
en gezonde voeding. Voor schooltijd, in pauzes en na schooltijd biedt de speelplaats van de school
uitdagende spel en bewegingsmogelijkheden. De speelplaats vervult naschools, in weekeinden en
schoolvakanties ook een functie in de buurt. De school werkt samen met sportverenigingen in het dorp.
Wie mag voordrachten doen?
Elke inwoner, groep van inwoners, vereniging, school of andere organisatie, gevestigd in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug kan voordrachten indienen. De indiener mag in elke categorie één voordracht doen.
Hoe dien ik een voordracht in?
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Via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug www.heuvelrug.nl kunnen voordrachten worden
ingediend. Zoek naar Sportprijzen >> voordrachten >> en kies de gewenste categorie.
Voordrachten onderbouwd met duidelijke feiten, zijn kansrijk. Kijk vooraf naar de beoordelingscriteria
Bij een voordracht dient rekening gehouden te worden met het beschikbaar stellen van digitaal foto- en/of
filmmateriaal,
Hoezo digitaal foto- en filmmateriaal?
Alle genomineerden worden op het SPORTGALA gepresenteerd door middel van een presentatietekst (duur
60 seconden) en een beeldverhaal van 10 tot 20 digitale foto’s of een filmpje. De genomineerde (of de
voordrachtdrager van de genomineerde) wordt gevraagd in januari het digitale fotomateriaal of filmpje en de
concepttekst aan te bieden.
Tot wanneer kunnen voordrachten ingediend worden?
U kunt voordrachten het gehele jaar indienen tot 1 december van het betreffende kalenderjaar die dan
meetellen voor de uitreiking eind januari/begin februari.
Hoe wordt uit de voordrachten de prijswinnaars gekozen?
Nominatiecommissie
Alle voordrachten worden in december voorgelegd aan de Nominatiecommissie Sportprijzen Utrechtse
Heuvelrug. De Nominatiecommissie kan daar ook zelf voordrachten aan toevoegen. De Nominatiecommissie
is samengesteld uit drie sportbestuurders van de Stichting Heuvelrug Sport Initiatief (HSI), drie
(sport)verslaggevers van regionale media (De Kaap/Stichtse Courant, De Nieuwsbode Heuvelrug en Radio
90FM) en drie directeuren van scholen voor voortgezet onderwijs (SGM, Schoonoord, Revius Lyceum).
Wethouder sport Henk Veldhuizen is de voorzitter van de nominatie commissie. De werkgroep Sportprijzen
ondersteunt het geheel.
De Nominatiecommissie selecteert in december per categorie drie voordrachten en nomineert deze voor de
Sportprijs van het Jaar. Nominaties worden na de selectie meteen gecommuniceerd naar de media.
Jury
Uit de nominaties kiest de jury, bestaande uit de voorzitters van alle sportverenigingen, de directeuren van
alle basisscholen in de gemeente en gemeenteraadsleden. Elke inwoner uit de gemeente kan ook digitaal
stemmen.
Uitslag
De stemmen van de jury is de helft van de uitslag en de digitale stemmen is de andere helft van de uitslag.
Bij twijfel is er overleg tussen de voorzitters van de werkgroep sportprijzen en Nominatiecommissie
De sportprijzen worden uitgereikt tijdens het Sportgala.
Wie wordt uitgenodigd voor het Sportgala?
Alle genomineerden met hun persoonlijke gasten.
Van elke sportvereniging de voorzitter.
Van elke basisschool de directeur.
College van burgemeester & wethouders,
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Leden van gemeenteraad
Stichtingsbestuur Heuvelrug Sport Initiatief.
Alle media.
Sponsoren
Alle winnaars van voorgaande jaren.
Ook fans en inwoners zijn welkom. Zij kunnen een entreekaartje kopen voor 5 euro.
Beoordelingscriteria
Alle gekandideerde sportmensen, -ploegen, sportverenigingen en basisscholen worden door de
Nominatiecommissie getoetst aan de hand van een aantal criteria. Het is niet altijd mogelijk aan alle criteria
te voldoen. Dat is ook niet nodig. De criteria zijn bedoeld om te duiden welke aspecten de
Nominatiecommissie belangrijk vindt en om objectieve vergelijkingen tussen kandidaten mogelijk te maken.
De Nominatiecommissie weegt met behulp van de criteria en draagt drie genomineerden per sportprijs voor.

Criteria Sportiefste Basisschool van het Jaar
Voordrachten voor deze sportprijs worden beoordeeld met behulp van onderstaande criteria.
1. Aantal wekelijkse lessen bewegingsonderwijs per groep
2. Eigen naschoolse sport- en beweegactiviteiten
a. Eigen schooltoernooien
b. Eigen sportteams
c. Aantal eigen sportevenementen, zoals o.a. sponsorloop
3. Sportkennismaking
a. Aantal leerlingen die gebruik maken van project Jeugdsportpas
b. Deelneming project Trainers voor de Klas
i. Aantal sportaanbieders
ii. Aantal groepen
4. Deelneming schoolsporttoernooien van clubs
a. Aantal toernooien
b. Aantal deelnemende leerlingen (geen dubbeltellingen)
5.

Deelneming (meerdaagse) wandeltochten
a. Aantal dagen
b. Aantal deelnemende leerlingen (geen dubbeltellingen)

6. Deelneming zwemactiviteiten
a. Binnen schooltijden:
b. Buiten schooltijden:
7. Leerlingen met zwemvaardigheidsbewijs
a. Percentage leerlingen in groep 5 met bewijs:
b. Percentage leerlingen in groep 8 met bewijs:
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8. Leerlingen buitenschools actief bij en/of lid van sportvereniging
a. Percentage leerlingen in groep 5 wel actief:
b. Percentage leerlingen in groep 8 wel actief:
9. Inzet vakleerkracht(en) gymnastiek voor
a. Uitvoering wekelijks lessen bewegingsonderwijs van groep ….t/m groep 8
b. Begeleiden groepsleerkrachten bij uitvoering lessen bewegingsonderwijs
c. Coördinatie schools en buitenschools sport & bewegen
10. Inzet groepsleerkrachten voor uitvoering lessen bewegingsonderwijs
a. Groepsleerkrachten bevoegd voor lessen bewegingsonderwijs:
b. Groepsleerkrachten betrokken in buitenschools sport en bewegen:
c. Training en bijscholing voor groepsleerkrachten:
11. Is de schoolspeelplaats uitdagend om er te spelen en te bewegen? Zijn er beweegplekken voor:
a. Schommelen
b. klimmen en klauteren (inbegrepen glijden)
c. duikelen
d. balanceren
e. werpen en vangen
f. lopen en springen
g. voetbal
h. tafeltennis
i. korfbal
j. slagbal
k. basketbal
l. overige:
12. De overige sport- en speelvoorzieningen in en om de school
a. Ingericht speellokaal voor groepen 1 en 2
b. Grasvelden of halfverharde velden
c. Gymnastieklokaal voor groep …. t/m 8
13. Overige activiteiten en beleid waaruit de sportiviteit van de school blijkt:
a. Deelneming interventieprogramma zoals o.a. Familie Lekkerbek
b. Beleid gericht op talentherkenning en/of talentontwikkeling
c. Overige sportgerelateerde activiteiten
d. Aandacht voor JOGG
14. Overige aspecten die de basisschool op gebied van sport en bewegen onderscheiden:

Criteria Sportvereniging van het Jaar
Voordrachten voor deze sportprijs worden beoordeeld met behulp van onderstaande criteria.
1. Ledengroei
2. Vrijwilligers
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3. Vrijwilligersbeleid
4. Sportieve prestaties en successen van leden en teams
5. Opleiding en bevoegdheden van technisch kader (trainers en coaches)
6. Mate waarin vereniging zelf initiatieven en verantwoordelijkheid neemt voor (verbetering van)
sportinfrastructuur, alsmede de mate van zelfwerkzaamheid.
7. Organisator van open dagen/wedstrijden/toernooien
a. Voor ongeorganiseerde inwoners
b. scholen binnen eigen gemeente
c. regionaal / nationaal / internationaal
8. Samenwerkingsverbanden en – activiteiten
a. Met buitenschoolse opvang / verenigingen en stichtingen / scholen / bedrijven / gemeente
b. Deelnemer aan project Trainers voor de Klas
9. Sport en hygiëne
a. Alcohol protocol
b. Rook protocol
c. Protocol (on)gezonde voedingswaren in sportkantine
d. Regels en gewoonten wassen/douchen na sportbeoefening
10. Overige aspecten die de vereniging onderscheiden:

Criteria Sporttalent van het Jaar
Voordrachten voor deze sportprijs worden beoordeeld met behulp van onderstaande criteria
1. Vrouwelijke of manlijke sportbeoefenaar onder 16 jaar.
2. Ingeschreven als inwoner van onze gemeente.
3. Sportieve prestatie(s) als individuele sportbeoefenaar of als lid van een bovenlokale sportploeg
a. Internationaal
b. Nationaal
c. Regionaal
d. Lokaal
4. Boegbeeld
a. Waaruit blijkt dat het sporttalent een boegbeeld is voor anderen?
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Criteria Sportploeg van het Jaar
Voordrachten voor deze sportprijs worden beoordeeld met behulp van onderstaande criteria
1. Een organiek sportteam van manlijke en/of vrouwelijke sportbeoefenaren
2. Team vertegenwoordigt een vereniging of (sport)school, gevestigd in onze gemeente.
3. Een substantieel deel van het team is ingeschreven als inwoner van onze gemeente.
a. Aantal teamleden inwonend in onze gemeente
b. Aantal teamleden wonend buiten onze gemeente
4. Sportieve prestatie(s) van de sportploeg
a. Internationaal
b. Nationaal
c. Regionaal
d. Lokaal
5. Boegbeeld
a. Waaruit blijkt dat de sportploeg een boegbeeld is voor anderen?
Criteria Sportvrouw van het Jaar
Voordrachten voor deze sportprijs worden beoordeeld met behulp van onderstaande criteria
1. Vrouwelijke sportbeoefenaar van 16 jaar of ouder. (in het jaar waar de voordracht over gaat, moet
zij 16 jaar zijn geworden)
2. Ingeschreven als inwoner van onze gemeente.
3. Sportieve prestatie(s) als individuele sportbeoefenaar of als lid van een bovenlokale sportploeg
b. Internationaal
c. Nationaal
d. Regionaal
e. Lokaal
4. Boegbeeld
a. Waaruit blijkt dat het sporttalent een boegbeeld is voor anderen?
Criteria Sportman van het Jaar
Voordrachten voor deze sportprijs worden beoordeeld met behulp van onderstaande criteria
5. Manlijke sportbeoefenaar van 16 jaar of ouder. (in het jaar waar de voordracht over gaat, moet hij 16
jaar zijn geworden)
1. Ingeschreven als inwoner van onze gemeente.
2. Sportieve prestatie(s) als individuele sportbeoefenaar of als lid van een bovenlokale sportploeg
f. Internationaal
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g. Nationaal
h. Regionaal
i. Lokaal
3. Boegbeeld
a. Waaruit blijkt dat het sporttalent een boegbeeld is voor anderen?
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