Reglement Penning Sportraad Amsterdam
De Sportraad Amsterdam heeft het wenselijk geacht over te gaan tot het instellen van een penning teneinde op deze wijze zijn
erkentelijkheid en waardering tot uitdrukking te kunnen brengen jegens natuurlijke personen, verenigingen en andere instellingen die
zich voor de sport bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De Sportraad Amsterdam reikt sedert 2010 jaarlijks de Penning Sportraad
Amsterdam uit en daartoe dient het volgende reglement als leidraad.
Artikel 1
Onder de naam ‘Penning Sportraad Amsterdam’ wordt ingesteld een onderscheiding in de vorm van een penning met de daarbij
horende oorkonde.
Artikel 2
De penning vertoont aan de voorzijde het logo van de Sportraad Amsterdam, het opschrift Sportraad Amsterdam en het jaartal van
oprichting van de Sportraad Amsterdam in Romeinse cijfers 1952. Op de achterzijde staat gegraveerd, de naam van de begiftigde
alsmede Penning Sportraad Amsterdam en het jaartal van toekenning.
Artikel 3
De Penning Sportraad Amsterdam kan worden verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en nietingezetenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in Amsterdam.
Artikel 4
Minimaal twee maanden voor de uitreiking worden betrokkenen uit de Amsterdamse sport er op geattendeerd dat zij het recht hebben
de aandacht van de Jury te vestigen op bepaalde personen, verenigingen of andere instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de sport in Amsterdam. Naast deze betrokkenen en de Sportraadsleden heeft elk ander tevens het recht een kandidaat voor te
dragen.
Artikel 5
De Penning Sportraad Amsterdam wordt toegekend door de Jury bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en drie andere leden
van de Sportraad Amsterdam. Zij wordt bijgestaan door de Secretaris van de Sportraad Amsterdam. De Jury kiest uit alle
voordrachten enkele kandidaten die genomineerd worden voor de Penning Sportraad Amsterdam. De genomineerden worden hier
vooraf op geattendeerd. De winnaar van de Penning Sportraad Amsterdam wordt op de dag van de uitreiking bekend gemaakt. Over
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 6
Uitreiking van de penning geschiedt door de voorzitter van de Sportraad Amsterdam. De overige genomineerden ontvangen een
oorkonde voor hun verdienstelijke bijdrage aan de sport in Amsterdam. Door de voorzitter van de Jury zal voorlezing plaatsvinden van
de gronden die de Jury tot haar oordeel brachten. De laureaat krijgt vervolgens de tijd zijn/haar bijzondere verdienste(n) voor de sport
in Amsterdam toe te lichten.
Artikel 7
Berichtgeving over de toekenning wordt gecommuniceerd middels de website van de Sportraad Amsterdam. Voorgaande winnaars
staan daar tevens geregistreerd.
Artikel 8
Dit reglement is van kracht met ingang van 1 januari 2010 en geldt voor onbepaalde tijd. Het is de Jury toegestaan dit reglement te
wijzigen. De kosten van de penning en de onkosten die een gevolg zijn van de uitvoering van het reglement worden vooralsnog
gedragen door de Sportraad Amsterdam.

