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1. Inleiding 

Vanwege het wegvallen van de hoofdsponsor en de bezuinigingen organiseert Stichting 

Topsport Kennemerland (STK) dit jaar geen Topsportgala. De verkiezingen van 

topsporters, talenten, sporters met beperking, coaches, ploegen en aandacht voor de ‘gouden’ 

vrijwilliger verdwijnen hiermee. Met STK is gezocht naar een alternatief. 

 

Twee maal per jaar ontvangt de wethouder sportkampioenen in het stadhuis (Collegebesluit 

2013/42994). Aangezien de ontvangst van sportkampioenen in het stadhuis in het voorjaar 

niet is doorgegaan door het ontbreken van aanvragen, zijn cateringkosten bespaard. De 

tweede huldiging in het stadhuis is gepland op 28  oktober. Voorstel is om deze huldiging te 

verzetten naar december 2014 en te combineren met een sportverkiezing in de Gravenzaal. 

Met een presentator en muziek krijgt de avond een feestelijke uitstraling   

 

2. Kernboodschap 

De huldiging van de sportkampioenen en het houden van de sportverkiezingen van 2014 

worden gecombineerd.  

 

3. Consequenties 

a.  De bijeenkomst past binnen de doelstellingen van het sportbeleid. 

Met het wegvallen van het Topsportgala, waarop de sportverkiezingen plaatsvinden, zou de 

aandacht voor talenten, teams, coaches, sporters met een beperking en vrijwilligers 

verdwijnen. Met de gecombineerde huldigingsbijeenkomst blijft aandacht voor deze groepen 

behouden, conform de Agenda voor de Sport 2010-2014.  

 

b. Door krachten te bundelen is deze bijeenkomst mogelijk met beperkte middelen. 

De cateringkosten worden gedekt door afdeling Communicatie. De organisatiekosten komen 

van het budget voor het prestatieplan van STK. De resterende kosten (muzikale omlijsting, 

presentator en attenties) ad. € 2000 worden door STK en afdeling JOS bekostigd.  

 
4. Vervolg 
De commissie Samenleving wordt schriftelijk geïnformeerd over de huldiging/verkiezing. 

In december 2014 wordt deze feestelijke avond georganiseerd. Hierna volgt een evaluatie. Op 

basis hiervan wordt besloten of deze opzet gecontinueerd wordt.  

 

5. Bijlagen 

- 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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