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Lelystadse Sportverkiezingen 2022 
Voorwaarden Lelystadse Sportverkiezingen  

 

 

Sportman: 

✓ Ten tijde van de sportprestatie moet de genomineerde als inwoner geregistreerd    

staan in de gemeente Lelystad. 

✓ Moet ten minste 18 jaar oud zijn. Deze leeftijd moet zijn bereikt op 31 december 

van het verkiezingsjaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor jongere sporters 

die op seniorenniveau (inter)nationaal presteren of sporters die eerder zijn 

uitgeroepen tot Sporttalent bij de Lelystadse Sportverkiezingen. 

✓ Het is niet van belang of hij zijn sport bedrijft op amateur- of profbasis. 

✓ Hij mag actief zijn in een teamsport of in een individuele sport. Als hij actief is in 

een ploeg, dan moet dat het standaardteam zijn van de vereniging waarvan hij lid 

is. 

  

Sportvrouw: 

✓ Ten tijde van de sportprestatie moet de genomineerde als inwoner geregistreerd    

staan in de gemeente Lelystad. 

✓ Moet ten minste 18 jaar oud zijn. Deze leeftijd moet zijn bereikt op 31 december 

van het verkiezingsjaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor jongere sporters 

die op seniorenniveau (inter)nationaal presteren of sporters die eerder zijn 

uitgeroepen tot Sporttalent bij de Lelystadse Sportverkiezingen. 

✓ Het is niet van belang of zij haar sport bedrijft op amateur- of profbasis. 

✓ Zij mag actief zijn in een teamsport of in een individuele sport. Als zij actief is in 

een ploeg, dan moet dat het standaardteam zijn van de vereniging waarvan zij lid 

is. 

  

Sporttalent: 

✓ Ten tijde van de sportprestatie moet de genomineerde als inwoner geregistreerd    

staan in de gemeente Lelystad. 

✓ Het door de jury gekozen sporttalent kan een jongen of een meisje zijn. Er is geen 

minimumleeftijd. De maximumleeftijd van het sporttalent is 17 jaar. Het gekozen 

talent moet op 31 december van het verkiezingsjaar deze leeftijd nog hebben. 

✓ Het is niet van belang of hij/zij zijn/haar sport bedrijft op amateur- of profbasis. 

✓ Een sporter kan slechts één keer tot sporttalent gekozen worden. 

  

Sportploeg: 

✓ Het moet een standaardteam zijn van de gekozen vereniging. 

✓ Moet zijn oorsprong hebben in Lelystad en ingeschreven staan bij de Kamer van 

Koophandel met als statutaire zetel Lelystad. Het is daarbij niet noodzakelijk dat 

alle leden van het team in Lelystad wonen. 

✓ Ten minste 80% van de leden van de genomineerde sportploeg moet in het      

verkiezingsjaar 18 jaar of ouder zijn (of max. 4 16 jaar of ouder). 

✓ Deze leeftijd moet zijn bereikt op de eerste dag van het verkiezingsjaar. Een 

uitzondering wordt gemaakt voor jongere sporters die op seniorenniveau 

(inter)nationaal presteren. 

 

Voor bovenstaande categorieën geldt, dat de tak van sport aangesloten moet zijn bij een 

sportbond erkend door NOC*NSF.  

  

Kampioenenparade: 

✓ Alle jeugdkampioenen tot en met 17 jaar, individueel of in teamverband, mogen 

deelnemen in deze categorie.  

✓ Het gaat hier om kampioenen van schooltoernooien, clubkampioenen, regionale 

kampioenen, provinciale kampioenen, landelijke, Europese en wereldkampioenen.  
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✓ Het kampioenschap moet behaald zijn in het jaar waarop de sportverkiezing 

betrekking heeft.  

✓ Ten tijde van de sportprestatie moet de individuele jeugdsporter als inwoner 

geregistreerd staan in de gemeente Lelystad. 

✓ Het jeugdteam moet zijn oorsprong hebben in Lelystad (d.w.z. lid zijn van een 

Lelystadse sportvereniging). Het is daarbij niet noodzakelijk dat de leden van het 

team in Lelystad wonen.  

✓ Het schooljeugdteam moet zijn oorsprong hebben in Lelystad. Het is daarbij niet 

noodzakelijk dat de leerlingen van het team in Lelystad wonen.  

 


