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1. Algemene criteria toekenning Altena Sport Award 

a. Individuele sporters en organisaties waarvan een lid/ leden/vrijwilligers/sportploegen 
worden genomineerd, dienen in de gemeente Altena woonachtig en/of gevestigd te zijn; 

b. Een individuele sporter kan slechts éénmaal in zijn of haar carrière de Altena Sport Award 
ontvangen. De enige uitzondering is als iemand de Jeugd Altena Sport Award heeft 
ontvangen; als volwassen kan nog steeds de mogelijkheid bestaan om de Sport Award te 
ontvangen. 

c. De jury moet unaniem de voordracht van een kandidaat, kandidaten of ploeg ondersteunen. 

 

 
2. Criteria voor individuele sporters/teamsporters 

a. Een uitzonderlijke prestatie (individueel of als onderdeel van een sportploeg); 
b. Een prestatie is geleverd op nationaal of internationaal niveau; 
c. De minimale leeftijd is 17 jaar; 
d. Waarbij nog niet eerder een Altena Sport Award heeft ontvangen (eenmalig). 

 

 
3. Criteria voor sportploegen 

a. Een uitzonderlijke prestatie; 
b. Prestatie is geleverd op nationaal of internationaal niveau. 

 

 
4. Criteria voor vrijwilligers (persoon of groep) van sportorganisaties/sportevenement  

a. De kandidaat heeft gedurende minimaal 5 jaar één of meerdere bestuurs-/commissie- 
functies vervuld bij één of meerdere sportverenigingen of -organisaties. De 
vereniging(en)/organisatie(s) moet(en) daarbij de voordracht van de kandidaat onderschrijven 
én onderbouwen; 

b. De kandidaat heeft gedurende minimaal 5 jaar één of meerdere uitvoerende functies vervuld 
die rechtstreeks ten dienste staan van sportende jongeren, ouderen of mindervaliden al dan 
niet binnen een sportorganisatie. De einddoelgroep moet de voordracht van de kandidaat 
onderschrijven én onderbouwen; 

c. De kandidaat moet een drijvende kracht zijn achter een initiatief of (mede) organisator van 
een in de gemeente gehouden sportevenement (of reeks van gelijksoortige evenementen) 
zijn, dat gedurende minimaal 5 jaren in de gemeente heeft plaats gevonden. en dat op 
minimaal regionaal niveau bekendheid heeft gekregen; 

d. De kandidaat heeft in algemene zin een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van de sport in de gemeente of het belang van sport in Altena vergroot.  

 
 
5. Criteria voor de jeugd, individueel of een jeugdteam 

a. Een uitzonderlijke prestatie; 
b. Prestatie is geleverd op regionaal, nationaal niveau; 
c. De kandidaat is maximaal 18 jaar. 

 


