Kaartverkoop Sportgala in de Purmaryn begonnen

Verkiezingen Sport Awards Purmerend binnenkort van start
Vanaf maandag 15 januari kan iedereen stemmen op hun favoriet per categorie Sport
Awards Purmerend. De categorieën waaruit gekozen kan worden zijn jeugdsporter,
sportman, sportvrouw en sportteam. Er is per categorie te kiezen uit drie genomineerden.
Stemmen kan één keer per categorie en dat kan tot in de uitzending van het Sportgala
vrijdagavond 19 januari. De stemming is daardoor spannend tot en met het laatste moment.
Inmiddels is de kaartverkoop voor het Sportgala in theater de Purmaryn van start gegaan.
Stemmen gebeurt ook dit jaar weer via sms. De sms-nummers staan vanaf 15 januari op de
website en op de Facebookpagina van Sport Awards Purmerend. Stemmen kan per
genomineerden één keer per telefoonnummer voor € 0,25 per sms. Notaris Saskia Juffermans
van Actus Notarissen controleert de geldigheid van het stemmen en stelt de uitslagen vast.
Stemmen kan maandag 15 januari vanaf 10.00 uur en per categorie tot in de uitzending.
De jury heeft uit de vele tientallen inzendingen van sportliefhebbers per categorie uiteindelijk
drie genomineerden geselecteerd. Op de website sportawardspurmerend.nl staat bij iedere
genomineerde een toelichting op de sportieve prestatie. De genomineerden in de categorie
jeugdsporter tot en met vijftien jaar zijn beachhandbalster Jessie van de Ruit, kungfu vechter
Dorin Radulescu en turner Quinten Noto. Handbalster Dominique Koppe, turnster Demi Alders
en turnster Ariena Rasker zijn dat in de categorie sportvrouw. De categorie sportman bestaat
uit wielrenner Julius van der Berg, kungfu vechter Dan Mihai Radulescu en judoka Emiel
Jaring. Bij de sportteams gaat het tussen het eerste team van voetbalclub Purmersteijn, het
jeugdteam van Schaakclub Purmerend en het eerste jeugdteam van Burggolf. De jury
bestaat uit de initiatiefnemer van de Sport Awards Purmerend Melvin Smid, wethouder Sport
Roald Helm, Gerrit Aafjes namens Spurd en Bert Slegt namens de Sportraad.
Toegangskaarten voor Sportgala in de Purmaryn
Wie bij het Sportgala aanwezig wil zijn kan voor € 6,50 een toegangskaart kopen. Dat kan
vanaf heden via de website en bij de receptie van theater de Purmaryn aan het Waagplein.
Tijdens het Sportgala reiken gastpresentatoren de prijzen uit. Verschillende optredens wisselen
de categorieën van de Sport Awards Purmerend af. Zo zijn er onder meer optredens van
Studio Stardancers en van Turncentrum Waterland. Naast de vier prijzen van het publiek is er
onder meer een aanmoedigingsprijs van de Sportraad. Het Sportgala is live te volgen op
televisie op het kanaal van en als stream van RTV Purmerend.
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