
 
 
 

 
 
 

Aanvraagformulier huldiging waardering in de sport 
 
Met behulp van dit aanvraagformulier kunt 
u uw sportvereniging, een team en/of 
persoon binnen uw sportvereniging 
opgeven voor een huldiging. U kunt het 
volledig ingevulde formulier opsturen naar: 
 
Sportraad van Delft 
Secretariaat: 
Frank van Borselenstraat 15 
2613 NJ  DELFT 
 
Of mailen naar info@sportraadvandelft.nl 
 
Meer informatie over de verschillende type huldigingen en de gang van zaken met betrekking tot 
het aanvragen van een huldiging/waardering kunt u vinden op de website: www.delft.nl/sport  of 
www.sportraadvandelft.nl (zie huldigingsbeleid). 
Indien u vragen heeft over uw aanvraag, kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
Sportraad van Delft via secretaris@sportraadvandelft.nl 
 
Het aanvraagformulier dient te worden ingevuld voor één persoon of één elftal/team. Wanneer u 
voor meerdere personen of elftallen/teams een huldiging wilt aanvragen, kunt u eveneens contact 
opnemen met de secretaris van de Sportraad van Delft. 
 
  
1. Gegevens van de aanvrager en de contactpersoon1 
  Naam en voorletters …………………………………………………… 
  Adres: …………………………………………………… 
  Postcode en plaats: …………………………………………………… 
  Mobiel nummer: …………………………………………………… 
  E-mail adres : …………………………………………………… 
  Naam contactpersoon: …………………………………………………… 
  Mobiel nummer:  …………………………………………………… 
  E-mail adres: …………………………………………………… 
    
    

                                                
1 Gegevens over de contactpersoon alleen invullen indien dit een ander persoon betreft dan de aanvrager. 

Registratie gemeente Delft alleen bij 
gemeentepenning  



    
2. Gegevens van de vereniging 
  Naam: …………………………………………………… 
  Adres: …………………………………………………… 
  Postcode en plaats: …………………………………………………… 
  Telefoon nummer: …………………………………………………… 
  E-mailadres: …………………………………………………… 

    

3. Type huldiging 
(kruis aan wat van toepassing is) 

  Vrijwilliger 

  Verenigingsjubilea 

  Nieuwbouw/renovatie sportaccommodatie 

    
4. Gegevens te huldigen persoon 

(dit deel alleen invullen wanneer de huldiging een persoon betreft en geen vereniging of elftal/team) 
  Naam en voorletters: …………………………………………………… 
  Geboortedatum: …………………………………………………… 
  Telefoon nummer: …………………………………………………… 
  Mobiel nummer: …………………………………………………… 
  E-mail adres: …………………………………………………… 
    
5. Gegevens te huldigen elftal/team 

(dit deel alleen invullen wanneer de huldiging een elftal/team betreft en geen vereniging of persoon) 
  Elftal/team: …………………………………………………… 
  Aantal spelers2: …………………………………………………… 
  Naam aanvoerder: …………………………………………………… 
  Mobiel nummer: …………………………………………………… 
  E-mail adres: …………………………………………………… 
    
6. Aanleiding huldiging  
  Deze aanvraag betreft een huldiging/waardering voor de volgende prestatie 

(i.v.m. te houden persoonlijke speech van de wethouder gaarne voldoende 
informatie aanleveren): 

  ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

                                                
2 Bij een aanvraag voor een team/elftal dient een overzicht te worden toegevoegd met de namen en geboortedata van de 
team-/elftalleden. 
 
 



 
   

 
 

7. Verrassingseffect 
  Betreft de huldiging een verrassing voor de te huldigen persoon of het 

elftal/team? 
   Ja / Nee 
    
    
8. Overige opmerkingen  
  Opmerkingen die relevant zijn voor uw aanmelding van de huldiging/waardering 

zoals dag en tijdstip uitreiking: 
  ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 


