
BIJLAGE J: Protocol onderscheidingen & ambassadeurs Stichting Sport 

Utrecht 

 

Dit reglement maakt deel uit van de statuten van de Stichting Sport Utrecht (SU) en kan alleen 

gewijzigd worden door de Raad van Toezicht. 

Doelstellingen 

1. Het waarderen van personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de 

Utrechtse sport in het algemeen en de Stichting Sport Utrecht of haar rechtsvoorgangers 

in het bijzonder. 

2. Het inzetten van personen die specifieke Utrechtse ervaringen, deskundigheid, kennis of 

netwerk hebben van de Utrechtse sport ten behoeve van de doelstellingen van de 

stichting. 

 

Categorieën van benoemingen 

3. De stichting Sport Utrecht kent voor het realiseren van de doelstellingen, zoals genoemd 

onder artikel 1 en 2 de volgende categorieën: 

a. Ambassadeurs; dit zijn natuurlijke personen die beschikken over bijzondere 

netwerken die voor de stichting van belang kunnen zijn. 

b. Personen van verdiensten; dit zijn natuurlijke personen die zich verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de Utrechtse Sport of de stichting Sport Utrecht of haar 

rechtsvoorgangers.  

4. De genoemde personen onder 3 maken onderdeel uit van de Club van Ambassadeurs van 

de stichting Sport Utrecht. Als leden van de Club van Ambassadeurs SU zijn zij gerechtigd 

om de Vergadering van Aangeslotenen bij te wonen, zonder stemrecht te hebben.  

 

Benoemingen 

5. Alleen De Raad van Toezicht is gerechtigd personen te benoemen tot lid van de Club van 

Ambassadeurs SU‘. Zij kan dit doen naar eigen inzicht of op voorspraak van de 

Vergadering van Aangeslotenen. De RvT benoemt bij meerderheid van stemmen.  

 

Overgang VSU/HvS in SU 

6. Alle ereleden, ambassadeurs en leden Raad van Advies van de VSU en leden van de RvT 

van HvS) worden automatisch als zodanig benoemd tot lid van de ‘club van Ambassadeurs 

SU, tenzij zij aangeven dit niet te willen. 

 

Criteria benoeming  

7. Voor de benoeming van een lid van de Club van Ambassadeurs gelden één of meerdere 

criteria; 

a. Minimaal 5 jaar vrijwillige inzet voor de SU of haar rechtsvoorganger, waarvan het 

grootste gedeelte als bestuurder of toezichthouder. 

b. Uitzonderlijke passie en betrokkenheid hebben getoond bij de genoemde organisaties 

of hun werk. 

c. Bewezen specifieke deskundigheid met betrekking tot (een van) de werkgebieden van 

de Stichting. 

d. Bereidheid deze deskundigheid voor langere tijd (minimaal 3 jaar) in te zetten voor 

de Stichting.  
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Rol van de Club van Ambassadeurs SU 

8. Leden van de Club van Ambassadeurs van de stichting SportUtrecht hebben de volgende 

taken: 

a. Het vertegenwoordigen van de Utrechtse sport in het algemeen en de SU in het 

bijzonder; 

b. Behartigen van de belangen van sport in het algemeen en de stichting SportUtrecht in 

het bijzonder; 

c. Op voorspraak van de RvT en/of de directie, adviseren van de RvT, directie of VvA op 

specifieke thema’s; 

d. Zij kunnen gevraagd worden om advies uit te brengen aan de Vergadering van 

Aangeslotenen. 

 

9. Als er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling dan kan het betreffende lid van de 

club niet ingeschakeld worden voor advisering. 

 

10. De leden van de Club van Ambassadeurs komen minimaal twee keer per jaar bijeen. 

 

 

 


