Protocol Olympisch Dukaat t.b.v. de
Olympische en Paralympische Spelen
Sportplatform gemeente Zwijndrecht
Op grond van de deelname aan de Olympische of Paralympische Spelen
wordt een onderscheiding van het Sportplatform Zwijndrecht ingesteld, het
zogenaamde Olympisch Dukaat
Uitreiking medaille


a.
Het Olympisch Dukaat wordt uitgereikt op een nader te bepalen
moment naar aanleiding van actieve deelname aan de Olympische of
Paralympische Spelen waardoor de reden van de toekenning van de
medaille wordt onderschreven. De toekenning van de medaille kan
zowel aan een sporter als aan een sportteam.



b.
De uitreiking van het Olympisch Dukaat geschiedt door een lid van
het college van burgemeester en wethouders.

Vorm, uitvoering en criteria van gemeentelijke sportmedaille
Het belangrijkste Olympisch gedachtegoed van de grondlegger Pierre de
Coubertin is: ¨Deelnemen is belangrijker dan winnen¨. De sporter is een
positieve inspirator voor de jeugd en inwoners van Zwijndrecht.


a. De onderscheiding heeft de vorm van een medaille met
draagkoord.



b. Het Olympisch Dukaat wordt toegekend aan een sporter of
sportteam, die op actieve wijze heeft deelgenomen aan de
Olympische of Paralympische Spelen voor de gemeente Zwijndrecht
of voor de plaatselijke sportvereniging in Zwijndrecht of Heerjansdam



c. De sporter(s) moet(en) minstens 4 jaar aaneengesloten lid zijn bij
een Zwijndrechtse/Heerjansdamse sportvereniging of sportaanbieder
OF:
De sporter(s) is/zijn inwoner(s) van gemeente Zwijndrecht.



d. Het behalen van een medailleplaats op de Olympische of
Paralympische spelen is geen voorwaarde. De sporter of sportteam
levert namelijk door deelname alleen al een belangrijke bijdrage aan
het positief imago van de gemeente Zwijndrecht en is een inspiratie
voor allen.



e. De uitreiking van het Olympisch Dukaat geschiedt door de
burgemeester. Indien de sporter geen inwoner is van gemeente
Zwijndrecht, maar wel lid van de plaatselijke sportvereniging, dan
reikt de wethouder Sport de medaille uit. Ook zal er een
vertegenwoordiging aanwezig zijn vanuit het Sportplatform.



g. Een sporter of sportteam kan slechts één maal onderscheiden
worden met het Olympisch Dukaat.



h. De uitreiking zal op feestelijke wijze plaatsvinden, in overleg met
team kabinetszaken van de gemeente, sportplatform en
sportvereniging.



h. De toekenning van het Olympisch Dukaat wordt vastgelegd in een
daartoe bestemd register van het Sportplatform en gepubliceerd op
de website.
In dit register worden ten minste de volgende zaken vastgelegd: de
naam van de ontvanger, de datum van de uitreiking en de reden van
toekenning

Besluitvorming
Het sportplatform beslist over de toekenning van het Olympisch dukaat in
samenspraak met de gemeente. Mochten er redenen zijn die hiertoe
aanleiding geven, zijn zij bevoegd om af te wijken.
Inwerkingtreding
Deze werkwijze treedt in werking op de eerste dag na de besluitvorming in
de vergadering van het Sportplatform d.d. 13 oktober 2021.
Voor de huidige delegatie sporters geldt dit opgestelde protocol met
terugwerkende kracht.

