
 

 

 
 
 
De gemeente Nieuwkoop waarderingsprijs 
 
Waarom een gemeente Nieuwkoop waarderingsprijs? 
Per 1 januari 2019 is lokale omroep RTV Lokaal gestopt. Het sportdeel van deze 
omroep is door drie vrijwilligers opgepakt en uitgewerkt tot 0172Sport. Voorheen kwam 
de organisatie van de jaarlijkse sportverkiezing uit de koker van RTV Lokaal. De 
organisatie is voor een deel gebleven. De vrijwilligers van 0172Sport zijn daarbij 
aangehaakt en zullen de verkiezing gaan organiseren samen met de overgebleven 
organisatie.  
  
0172Sport wil de verkiezing versterken en er een aantrekkelijk evenement van maken. 
Om deze doorontwikkeling te maken is een subsidie toegekend vanuit de 
samenlevingsinitiatieven van 2000 euro. Een voorwaarde hierbij was dat in 
samenwerking met de beleidsmedewerker sport van de gemeente, werd nagedacht over 
de opzet. 0172Sport heeft de ambitie om de sporthuldiging naar een professioneel 
niveau te tillen.  
  
Belangrijke reden om deze voorwaarde van samenwerking op te nemen, is dat we willen 
bekijken hoe we omgaan met huldigen van sporters. Sinds drie jaren huldigen we de 
Nederlands, Europees en Wereldkampioenen bij de nieuwjaarsreceptie. Daarbij 
constateren we dat dit erg gewaardeerd wordt, maar zien we ook dat in maart bij de 
Nieuwkoopse sportverkiezing dezelfde sporters op het podium staan. Dit is dubbelop, 
voor de aanwezigen en de sporters.  
  
Met de organisatie van de volgende sportverkiezing is daarom gesproken over een 
nieuwe opzet. Hierbij kwamen de volgende ideeën naar voren: 
 de Nieuwkoopse samenleving moet betrokken zijn bij de sportverkiezing. Zij 

kunnen via 0172 Sport bepalen wie er genomineerd worden. 
 De gemeente Nieuwkoop krijgt de mogelijkheid een gemeenteprijs uit te reiken: 

iets in de vorm van een waarderingsprijs voor het beste initiatief van het jaar.  
 De categorie van de gemeente moet qua look and feel net iets anders zijn dan de 

andere categorieën.  
 De mensen achter de sporters betrekken: sporters moeten van te voren aangeven 

aan wie zij hun bos bloemen cadeau doen: bijvoorbeeld de ouder die altijd naar de 
trainingen heeft gereden, of een speciale trainer/coach.  

 
Uiteindelijk is gekozen voor de opzet van een waarderingsprijs. De huldiging bij de 
nieuwjaarsreceptie vervalt.  
 
Wat zijn de criteria van de waarderingsprijs? 

- De waarderingsprijs kan worden toegekend aan degene(n) die zich op bijzondere 
wijze heeft/hebben ingezet, dan wel een bijzondere betekenis voor de sport 
heeft/hebben of heeft/hebben gehad (dit kan ook een sportvereniging of – 
stichting, particuliere sportaanbieder of anders georiënteerde maatschappelijke 
partij zijn; 



- Deze persoon of partij heeft een initiatief, activiteit of evenement opgezet ten 
behoeve van een of meerdere onderstaande criteria: 

o Het in beweging krijgen van inwoners van de gemeente Nieuwkoop; 
o Sociale activiteiten rondom sport en bewegen of; 
o Uitbreiden en/of vernieuwen van het bestaande aanbod in de gemeente 

Nieuwkoop 
o Een initiatief voor kwetsbare doelgroepen 
o Het versterken van de toekomstbestendigheid van verenigingen 

- het initiatief, activiteit of evenement moet hebben plaatsgevonden in de 
gemeente Nieuwkoop of een substantiële bijdrage hebben geleverd aan 
Nieuwkoopse inwoners.  
 

Hoe wordt de winnaar van de gemeente Nieuwkoop waarderingsprijs gekozen? 
- Via de website van 0172sport kunnen initiatieven of activiteiten worden 

aangedragen. 
- Bezoekers van de website stemmen op alle voorgedragen initiatieven en een top 

3 wordt daaruit samengesteld.  
- Gemeente Nieuwkoop kiest uit de laatste drie een winnaar en motiveert waarom 
- Winnaar wordt uitgenodigd voor sportverkiezing 
- Winnaars ontvangen uit handen van wethouder sport de waarderingsprijs in de 

vorm van een cheque van €500,- en mogelijk een beeldje. De €500,- moet 
worden besteed aan het initiatief, de vereniging of kan door de winnaar 
gedoneerd worden aan een vereniging of sportevenement.  


