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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op vrijdag 25 november organiseren de gemeente Amersfoort, SRO en de Amersfoortse 
Sportfederatie al weer voor de 7e keer het Amersfoortse Sportgala in theater De Flint.  
Tijdens dit sportgala worden alle Amersfoortse sporters die het afgelopen jaar een bijzondere 
sportprestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet en vindt de verkiezing van het 
Amersfoortse sporttalent, de sportman en sportvrouw, het sportteam en de sportfoto van het 
jaar plaats. 
Het gala is verdeeld in een middagprogramma voor de jeugd en een avondprogramma voor de 
volwassenen en senioren. Met een mix van sport en show (waaronder de wereldvermaarde 
Wheel Sensation en Unbreakable van Holland’s Got Talent) vieren we de sport en eren we onze 
kampioenen. Het gala wordt gepresenteerd door NOS presentator en Amersfoorter Jeroen 
Stomphorst. Het gala wordt feestelijk afgesloten in de foyer van het theater met bubbels en 
muziek.  
 
Als nieuw onderdeel van het Sportgala organiseren we tussen 18.00 en 19.45 een netwerk diner 
voor bestuurders van sportverenigingen en vertegenwoordigers van het Amersfoortse 
bedrijfsleven. 
Onder het motto “Wat kunnen sportverenigingen en het bedrijfsleven voor elkaar betekenen 
zonder sponsoring en reclame borden” zal Roel Roelfzema, directeur van sport&zaken, u 
tijdens het diner meenemen in de wondere wereld van samenwerking tussen sportverenigingen 
en het bedrijfsleven gericht op wederzijds rendement.  
De kosten voor het diner bedragen 30 euro per persoon incl. een kaartje voor het sportgala. 
Aanmelden voor dit diner doet u door vóór 15 november een e-mail te sturen naar 
secretaris@sportamersfoort.nl en daarop aan te geven met hoeveel personen u komt. Mocht u 
dieetwensen hebben dan ook graag aangeven. 
 
Losse toegangskaarten voor het sportgala kosten 5 euro en zijn te bestellen via 
www.amersfoortsportgala.nl.  



 
Volgvel Gemeente Amersfoort 

1  DIR/IDA/SEC/5333612 

 

Meer informatie 

Houd de website www.sportamersfoort.nl en de Facebookpagina ‘Sportgala Amersfoort’ in de 
gaten voor het laatste nieuws. Voor vragen over het netwerkdiner kunt u contact opnemen met 
Joost Bos van de Amersfoortse Sportfederatie via e-mail secretaris@sportamersfoort.nl  
 
We nodigen bestuurders van sportverenigingen en Amersfoortse bedrijven nadrukkelijk uit om 
deel te nemen aan dit netwerkdiner en kijken er naar uit sportief en bedrijvig Amersfoort te 
ontmoeten in de Flint op 25 november, tot dan! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
 
Hans Buijtelaar  
Wethouder Sport gemeente Amersfoort   
 
Marion van Vilsteren 
Directeur SRO 
 
Juliette van Balen 
Voorzitter Amersfoortse Sport Federatie 
 
 
 


