PERSBERICHT
VSU organiseert volgend jaar Utrechtse Sportprijsuitreiking 2015
Het college van de gemeente Utrecht heeft vandaag besloten dat de jaarlijkse
Utrechtse Sportprijsuitreiking met ingang van 2015 door de VSU zal worden
georganiseerd. De VSU gaat er alles aan doen van de uitreiking een groots
sportfeest te maken.
Met het uit handen geven van de Sportprijsuitreiking wil de gemeente de stad en haar
inwoners meer bij soortgelijke evenementen betrekken. Het college neemt geen beslissing
meer over de genomineerden en de onderlinge puntenverdeling, maar blijft wel betrokken
bij de uitreiking. Naast een deskundige jury bepalen de inwoners van Utrecht de
uiteindelijke winnaars, in zeven categorieën.
Utrechtse sport in het zonnetje zetten
De VSU wil tijdens de Sportprijsuitreiking de Utrechtse sport, zowel top- als breedtesport,
op een feestelijke manier in het zonnetje zetten. Het is hét moment om niet alleen sporters,
verenigingen en coaches, maar ook vrijwilligers, familie en vrienden voor hun prestaties te
bedanken.
Kampioenenoverzicht
De VSU houdt gedurende het jaar een overzicht bij van alle prestaties van Utrechtse
sporters. Deze zijn allemaal te bekijken op www.sportutrecht.nl/kampioenenoverzicht.
Mist u prestaties, geef deze dan door aan de VSU. Een onafhankelijke adviescommissie
bepaalt aan de hand van deze prestaties de drie genomineerden voor de categorieën
Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. Voor de overige categorieën –
Sportvereniging, Sportvrijwilliger en Sportcoach – kan iedereen een voordracht doen. Voor
alle categorieën geldt dat men wonend of sportend in de gemeente Utrecht moet zijn.
VSU & partners
Een knallend (sport)feest organiseren zonder vrienden is lastig. Daarom roept de VSU de
hulp in van haar partners. Denk hierbij aan de VSU Topsport Business club, onderwijs en
het suppliersnetwerk van de VSU. Als u geïnteresseerd bent in een partnerschap, neem dan
contact op met de VSU.
Alle informatie over de Utrechtse Sportprijsuitreiking is vanaf oktober te vinden op de
website www.sportprijs-utrecht.nl. Ook via twitter - #sportprijs030 – wordt nieuws
verspreid.
Over de VSU
De VSU is een organisatie die zich inzet voor sportverenigingen en talentvolle (top)sporters.
Er zijn momenteel ruim 245 Utrechtse sportverenigingen bij de VSU aangemeld en
daarnaast kloppen jaarlijks zo’n 500 talentvolle sporters aan bij VSU Topsport voor
ondersteuning. De VSU is actief betrokken bij diverse sportieve projecten en activiteiten in
stad en regio Utrecht. www.sportutrecht.nl
Noot voor de media
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Mureau van de VSU, via telefoon
(030) 284 07 71 of e-mail y.mureau@sportutrecht.nl
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