
 

Criteria sportkampioenen 
Voor de huldiging van sportkampioenen komen in aanmerking:  
Sportkampioenen die in de gemeente Oss woonachtig zijn en die Nederlands kampioen zijn geworden. 
Dit kan zowel individueel of als lid van een sportteam. Dit geldt zowel voor een Nederlands 
kampioenschap dat bij een Osse sportclub als bij een sportclub buiten Oss behaald is. Ook 
sportkampioenen die vanwege hun sport tijdelijk buiten Oss wonen, maar wel betrokkenheid hebben 
met Oss en/of de Osse sport komen in aanmerking voor de huldiging. De commissie bepaalt of de 
sporter aan dit laatste criteria voldoet, voordat hij/zij uitgenodigd wordt. Het aanmelden van 
sportkampioenen is mogelijk tot 1 december. Geleverde prestaties in de maand december worden 
meegenomen in de editie van 2021. 

  

Criteria aandragen genomineerden Sportawards 
Voor de Sportwards sportman, sportvrouw, sporttalent en sportteam komen in aanmerking:  
Sporters of een groep sporters die in de gemeente Oss woonachtig zijn en die een uitzonderlijke 
prestatie hebben geleverd, en door die prestatie zowel de gemeente Oss als de sport in positieve zin 
hebben gepromoot. Zij moeten een voorbeeld zijn voor alle andere (jeugdige) sporters in Oss. Sporters 
die zijn opgegroeid in Oss, maar in verband met hun sport niet in Oss wonen, komen ook in 
aanmerking voor de titels. Het aanmelden van sporters is mogelijk tot 1 december. Geleverde 
prestaties in de maand december worden meegenomen in de editie van 2021. 
 

Criteria Sportakkoord Stimuleringsaward 

- De inzending dient een initiatief te zijn dat aansluit bij één van de vier ambities en/of 
doelstellingen van het Osse Sportakkoord. 

- Het initiatief kan zowel door één partij zijn opgestart, alsmede door een samenwerking van 
meerdere partijen. 

- Het initiatief dient als duidelijke voorbeeldfunctie te dienen voor andere sportaanbieders en 
(potentiele) samenwerkingspartners. 

- De mate waarin de betreffende partij(en) met hun initiatief een actieve bijdrage leveren aan 
(één van) de ambities en/of doelstellingen van het Osse Sportakkoord, bepaalt of zij 
genomineerd worden en tevens later in het proces de winnaar. Daarbij speelt een rol hoeveel 
personen er (in potentie) bereikt (kunnen) worden met het initiatief. 

 

  
 
 
 

 
  


