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Voordraagformulier voor de Altena Sport Awards 
 

Print dit formulier, vul het in en stuur het naar altenasportawards@sportraadaltena.nl 

Voor welke categorie draagt u iemand voor? 

☐ Individuele sporter / iemand die deel uit maakt van een sportploeg (minimaal 17 jaar) 

☐ Een gehele sportploeg  

☐ Vrijwilliger sportorganisatie of sportevenement 

☐ Jeugd, individueel of een jeugdteam, maximaal 18 jaar 

 

Wie wilt u voordragen voor de Altena Sport Awards: 

Voornaam (voluit):  

Achternaam:  

Geslacht:   ☐ Man 

  ☐ Vrouw 

  ☐ Wil ik niet zeggen 

Geboortedatum:  

Woonplaats:  

Actief bij sportvereniging (naam):  

 

Waaruit blijkt dat de kandidaat een Altena Sport Award verdient? 
- Omschrijf hier duidelijk waarom deze persoon volgens jou een Altena Sport Award 

verdient. Hoe beter je dat omschrijft, hoe duidelijker het is om de waardering toe te 
kennen. Dezelfde personen mogen door meerdere mensen voorgedragen worden; 

- Voor een sporter dient tenminste te worden vermeld om welke sport en/of welk team 
het gaat en daarbij welke prestatie is behaald tijdens welk sportevenement; 

- Voor een vrijwilliger is het belangrijk te vermelden om welke bestuurs- of andere 
vrijwilligersfunctie(s) het betreft, welke bijdrage de vrijwilliger heeft geleverd aan het 
bijzondere sportinitiatief in Altena en de periode dat deze functie is bekleed. 
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Vul hier uw eigen gegevens in: 

Voornaam en achternaam:  

Woonplaats:  

Emailadres:  

Telefoonnummer:   

 

Wat is uw relatie tot de kandidaat:  
☐ Familie 

☐ Vriend(in) 

☐ Kennis 

☐ Collega 

☐ Teamgenoot 

☐ Actief bij dezelfde sportvereniging in de functie van  

☐ Anders, namelijk  
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Wie ondersteunen dit voorstel?  
U kunt andere betrokken personen vragen om de aanvraag schriftelijk te ondersteunen door 
middel van het ondertekenen van dit formulier. Dit is echter geen verplichting.  

 

Ondersteuner 1 
Voornaam en achternaam:  

Woonplaats:  

Emailadres:  

Telefoonnummer:   

Relatie tot de kandidaat:   

 
 
Ondersteuner 2 
Voornaam en achternaam:  

Woonplaats:  

Emailadres:  

Telefoonnummer:   

Relatie tot de kandidaat:   

 


