Sportgala
1 Als u een sportman, sportvrouw en sportploeg zou mogen nomineren voor
een sportprijs, wie zou u dan nomineren?
(meerdere antwoorden mogelijk) (n= 185)
Nominaties met specifieke toelichting:


FCV Jeugd bestuur

De enigste voetbalclub in Venlo die groeit in leden aantal, een tien
met een griffel voor het jeugd beleid.



VVV - trainer

Eindelijk weer gepromoveerd! Prachtig, vooral voor onze stad. En
dat vooral dankzij de trainer! Altijd rustig, altijd vriendelijk, valt
nooit uit z'n rol, houdt zijn team en spelers hand boven het hoofd,
wat er ook gebeurt. Een klasse trainer!

Overige Nominaties:


























?
BVC Holyoke zitvolleybal (sportploeg)
Chantal Lokkart
Dames Hockeyteam
Dames Volleybalteam
Dames Voetbalelftal
Danny post
Een vrijwilliger die zich inzet voor de sport voor kwetsbaren in onze samenleving
Epke zonderland.
Gwen van rosmalen
Handbal Venlo (2x)
HandbaL Venlo Dames
Jacques verhaagh
Jeroen somhorst
Jonas Dierichs (Nederlands kampioen Jiu Jitsu)
Lieke.martens.
Marco Vernooy
Maurice Steijn (3x)
Pea Smeets (sportvrouw)
Trainer van VVV
Venlosche Boys (2x)
Venlosche boys mannen 1
Vito van Crooij (2x)
Vvv (8x)
VVV-Venlo (7x)

Overige toelichtingen





Beste prestatie
Heb niks met het spotgala
Ik ben niet zo in sport geinteresseerd.
Ik vind het eigenlijk veel meer van belang dat de mindervalide sport meer aandacht krijgt
1





In elk geval amateur sporters.
Ook een sportprijs bij de jeugd.
Zr doen allemaal hun best, denk ik

Ik wil niemand nomineren (26%)
Weet niet (54%)

2

In de huidige opzet bepaalt een jury wie de sportprijzen krijgt.

2 Wie moet, tijdens het komende sportgala, bepalen wie de
sportprijzen winnen?
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De bevolking

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:
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Toelichting
Een jury






Als de bevolking meedoet, dan gaat het er vaak om wie het meest stemmen
werft of populair is. Daarom ben ik altijd voor een jury van deskundigen.
Criteria zijn belangrijk. Die zouden mede door het publiek opgesteld kunnen
worden.
Ik ben niet thuis in de Sport van Venlo.
Om te voorkomen dat de ( jongere ) genomineerden via social-media mensen
kunnen mobiliseren, terwijl een oudere minder met dit medium kan.

Een jury en
bevolking




Dit is meest eerlijk
Een deskundige jury is van belang.

Anders,
namelijk:



Laat het publiek een top 3 samenstellen gebaseerd op criteria. De vakjury kan
daarna bepalen wie er gaat winnen

Weet niet




Heb niks met het spotgala
Ik vindt dit nergens voor nodig.

3

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3 'Het Venlose sportgala moet een jaarlijks terugkerend
evenement blijven''
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Sterren horen te schitteren en zij vormen een voorbeeldfunctie voor anderen. Een
sportgala vormt hiervoor een prima podium.

Mee eens







Als er niets te kiezen is moet dat ook een mogelijkheid zijn.
Erkenning is belangrijk voor een sportbeoefenaar.
Mee eens, maar niet perse in deze opzet. Een gezellige avond in de Venlose opzet
lijkt mij meer aanspreken. Minder formeel, minder stijve uitvoeringen, meer
gezelligheid en persoonlijker.
Nvt
Stimuleert sporters.

Mee oneens




Alleen bij uitzonderlijke prestaties
Geef het geld liever direct aan de jeugdclubs.

Weet niet




Ben thans niet echt op de hoogte van topsporters uit het venloose....
Heb niks met het spotgala
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4 Wie moet volgens u het Venlose sportgala financieel
ondersteunen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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De sportverenigingen in Venlo

De gemeente

De organiserende stichting
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Anders, namelijk:



Fondsenwerving
Het moet niet zo zijn dat iedere gemeente in Nederland een Sportgala gaat organiseren. Als er
iemand uitspringt door een unieke prestatie ggeef je hem of haar een gemeentelijke
onderscheiding en dan is nhet klaar.

Toelichting








Een sportgala is iets van de Venlonaar. Uiteraard kan een dergelijk initiatief financieel gesteund
worden door de gemeente, maar desalniettemin vertegenwoordigd een gala een bepaalde
marktwaarde. Wanneer je naar een concert of bioscoop gaat betaal je immers ook voor de
entree.
Heb niks met het spotgala
Ik heb niets met sport
Kleine bijdrage van de sportverenigingen om betrokkenheid te waarborgen. Niet betalen, niet
meedoen aan de prijs.
Organisatie moet xelf geld binnn halen.
Via kaartverkoop én sponsoring. De gemeente ( dus ook de niet sportliefhebbende inwoner )
hoeft niet overal geld bij te lappen. Zitten toch al op zwart zaad.
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