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OÍÉ..wcrp
Noolnatie Eportprijg

lot eljn genoegen deer ik u hierbij meé dàt u g€nomineerd bent voor deJ€ugdlportprtja J.ndivtdue€L ven de Etad Nljm€gen. rn de bi.Jlage kunt uzlen w1e d6 Àndarè ganoolneerden ziJn.
oP h€t sportgÀrà op 7 JÀnuàrr 1995 zar de Jury bekend maken wie deaportprlJa voor 199{ ln ontvangat .ag .*"r. Dlt gaLa beaÈaat uit eenfaeatellJk progrlEra voor rllen dle in Ntjmeg€n blnnen d€ sIrcrt actlefzlJn en duurt offlcleel van 20.15 uur tot + àf.eS uur. Daàrna begtaàt ernog gelegenh€Ld Èot ontoo€tlng.
Binnsnkort zur.t u b€nederd wordEn in verband m€t een aantar prakti,sche
zaken dle we D€t u Hill€n lf3pr€ken, zoala de wIJz€ ven preaentati€
tlJdenc het sportgera. op d€ avond zerf wordt u om 19.30 uur sanen metda and€re genoolneerden vsmacht in de atrdsschouwburg Nijmegen.Ptrtner, fanllleraden of vrr-€nd€n zijn uiÈ€rààrd ook van harte welkom.

Uw aanwozl,gheid iB vÀn groot belàng voor het welalag€n van dèz€ avond.Àlr u m drJ.ngende reden€n v€rhinderd bent g€Llev€ diÈ tiJdig kenbaar tenrlr€n blj d€ secretark vrn de Jury aportprijz€n, J. po€Is, tel3 Zg22S2.

rndlen ven toepasslng lg deze bri€f ook verzonden arn het beatuur van uwlportvaranlglng.

Dhr.
Voor,*tfÀ.
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OaËarwup
Nmln.tle ÉtrDrtPrlJs

Tot mlJn llenoegen deel lk u hierbiJ mee dat u gonomlneerd bent voor de

J€ugdsportprijs te.ns vrn de 6ted Nijmeqen. In de bijlege kunt u zien
wl,e de endere genmln€€rd€n zijn.
op het sportgala oP 7 Januarl 1995 zal de Jury bekend maken wie de
sportprtJa voor 1994 ln ontvangst mag nèmen. Dit gala b€staat uit een
fe€stellJk progrrma voor allen die in Nijm€gen binnen de 6Port actief
ztJn en duurt offlcleel van 20.15 uur tot t 21.45 uur. Daarna beataat er
nog geL€genh€id tot ontEoeting.
Blnnenkort zuLt u b€nadsrd worden in v€rband met €en ÀantÀl Praktlsche
zrken dle w€ m€t u wlll€n afBPreken, zoals de wl'Jze van Pr33€ntatia
ttJdens h€t slDrtgah. oP do avond zelf wordt u om 19.3O uur sMen ret
de Ànd€re génodllne6rden v€rwecht in de stad3schouwburg NlJmegen.
Partn€r, fantli€leden of vrienden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Uu ÀanmzLgh€id La vln groot belang voor het w€lslrg€n van deze avond'
À1. u oo dringend€ redenen verhinderd bent gelleve dit ÈiJdtg kenbaar te
maLen biJ dè s€cr€tarl8 vln de jury sportpriJzen, J. Poèls, tel: 292252'

Indlen van to€pasalnq ls deze brlef ook verzonden aan het bèEtuur van uw

ilErtverenlging.



BIJI.AGE

Nominaties sDortDri izen '1994'

SporcDrijs van de stad Nijmegen
Marko Koers (atletiek)
Miriam Muskens (Taekwondo)
NEC (voetbal)
Robert-Jan Derksen (golf)

Sportorganisatieprijs van de stad Nijmegen
Aqua Novio (zwemsport)
De organisatie van de Batavierenrace (atletiek)
Stichting Bandy-evenementen (bandy)

Jeugdsportprijs Índividueel van de sEad Nijmegen
I'íarleen Deuning (turnen)
Danny Ebbers (judo)
Rogier Oosterbaan (skiën)

Jeugdsportprijs teams van de stad Nijmegen
Jongensteam kadetten Baylor/Wildcats (basketbal)
Jeugdteam Hazenkamp (turnen)
Jeugdteam Judo Rnr (judo)


