SPORTDIENST - SPORTRAAD NINOVE
KANDIDATUUR ADMINISTRATIEF LAUREAAT
KANDIDATUUR VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
2021
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT
Naam en voornaam
Volledig adres
Geboorteplaats en
-datum
Telefoonnummer/gsm

2. INLICHTINGEN VOORDRAGENDE CLUB
Beoefende sporttak
Naam voordragende club
Zetel van de club = volledig
adres

2.1 VOORZITTER OF ONDERVOORZITTER(1)
Naam en voornaam
Adres
Bestuurslid sedert

(dd/mm/jjjj)

2.2 SECRETARIS OF SCHATBEWAARDER(1)
Naam en voornaam
Adres
Bestuurslid sedert

(dd/mm/jjjj)

Wij verklaren op onze eer dat deze inlichtingen oprecht en volledig zijn.

Voorzitter of ondervoorzitter
datum + handtekening

Secretaris of schatbewaarder
datum + handtekening

(1) Als de kandidaat één van deze functies bekleedt, zal de andere persoon het formulier met de nodige zorg en verantwoordelijkheid invullen.
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3. OMSCHRIJVING VAN DE VOORGEDRAGEN KANDIDAAT
Duid aan waarvoor u de kandidaat wil voordragen:
Administratief laureaat ☐
Vrijwilliger van het jaar ☐


Vervult betrokken persoon een functie binnen de vereniging: JA / NEEN



Welke bijzondere prestaties heeft betrokkene gesteld om als kandidaat voorgedragen te worden?



Gelieve een duidelijke en volledige beschrijving te geven van de prestaties van de kandidaat (aard, waar, hoe…)

BELANGRIJK!!
De kandidatuur moet ingediend worden op de Sportdienst, Parklaan 15, 9400 NINOVE en dit ten laatste op 31 oktober 2021.
Gelieve ook foto’s van de kandidaat toe te voegen of digitaal door te sturen via sport@ninove.be

VOORWAARDEN KANDIDATUUR “ADMINISTRATIEF LAUREAAT”
- Minstens 10 jaar een administratieve functie bekleden in een sportclub die lid is van de sportraad.
- Men kan maar één maal verkozen worden.
VOORWAARDEN KANDIDATUUR “VRIJWILLIGER(S) VAN HET JAAR”
- Op vrijwillige basis gedurende minstens 5 jaar een functie uitoefenen bij een club die lid is van de sportraad.
- Niet in aanmerking komen voor voordracht in één van de andere categorieën.
- Per club kan men slechts 1 kandidatuur per jaar indienen en men kan maar één maal “vrijwilliger van het jaar” worden.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op:
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Het secretariaat van de Sportdienst - Parklaan 15, 9400 NINOVE, Tel: 054 33 93 97 - Email: sport@ninove.be
Op de website van de sportraad - www.sportraadninove.be

