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Geacht(e) Bestuur / Contactpersoon,
Op vrijdag 22 januari 2016 wordt voor de 6e keer het Sportgala Valkenswaard
georganiseerd. Net zoals de afgelopen jaren zal deze editie gehouden worden in De Hofnar.
Tijdens dit gala worden alle Valkenswaardse sporters geëerd die in 2015 een club
overstijgende prestatie hebben geleverd. Zij komen terecht in de Eregalerij. Daarnaast zullen
ook de Sportprijzen worden uitgereikt in onderstaande categorieën:
Sportman

Sportvrouw

Sportploeg

Seniorsporter

Sportjongen

Sportmeisje

Jeugdsport team

Sporter met een beperking

Namens de organisatie willen wij u uitnodigen om bij het Sportgala aanwezig te zijn.
In het bijzonder stellen wij het op prijs als burgemeester Ederveen en wethouder Buiter,
tijdens dit gala ook enkele formele handelingen kunnen verrichtten. Wij denken hierbij aan een
welkomstwoord door de burgemeester het uitreiken van één van de Sportprijzen door de
wethouder. Ook de wethouders Tindemans, Wijnen en Bax zijn vanzelfsprekend van harte
welkom.
Advies- & selectiecommissie
Door het organisatiecomité zal, zoals voorgaande jaren, een adviescommissie worden
samengesteld die beslist welke voordrachten aan de selectiecommissie worden voorgelegd.
De adviescommissie bestaat uit:
 De heren Gerritsen en Dielis namens de Sportraad Valkenswaard;
 De heer Vossen namens het Platform Gehandicapten Valkenswaard;
 De heer Van den Boomen namens de gemeente Valkenswaard.
Ook dit jaar willen wij de burgemeester en wethouder Sport verzoeken om zitting te nemen in
de selectiecommissie. De selectiecommissie heeft als taak de winnaars van de Sportprijzen
in bovenstaande categorieën te bepalen.
De selectiecommissie bestaat uit:
 Burgemeester Ederveen en wethouder Buiter namens de gemeente Valkenswaard;
 Voorzitter Janssen namens het Platform Gehandicapten Valkenswaard;
 Voorzitter Schuwer namens de Sportraad Valkenswaard.
Op 6 januari 2016 ontvangt u van de adviescommissie een overzicht van de finalisten voor de
Sportprijzen per categorie.
Wij stellen voor dat de selectiecommissie op 13 januari 2016 in het gemeentehuis bij elkaar
komt om de nominaties te beoordelen en de winnaars per categorie te bepalen.
Wij vernemen graag van uw bestuurssecretariaat of deze datum u schikt en verzoeken u een
tijdstip en de locatie voor te stellen.

Indien u vragen heeft aan de organisatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de
Sportraad, de heer Jac Dielis. Hij is bereikbaar via j.dielis1@chello.nl en 06-49131751.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.

Met sportieve groet,

Organisatie Sportgala Valkenswaard 2016:
Sportraad Valkenswaard, Gemeente Valkenswaard en Platform Gehandicapten Valkenswaard

Mede mogelijk gemaakt door:

