Juryrapport voordracht Dordtse belofte 2018

Op dinsdag 21 november 2017 is de jury bijeen geweest voor de beoordeling voordrachten
jongerenlintje 2018. Het gaat om voordrachten van jongeren die zich in positieve zin onderscheid(d)en
en die als voorbeeld kunnen dienen voor andere Dordtse jongeren.
Er lag één voorstel voor, die aan de hand van de volgende criteria is beoordeeld:
• woont in Dordrecht;
• tussen 6 en 21 jaar;
• actie / activiteit in Dordrecht;
• geen bekendheid in dossiers politie/justitie.
De jury bestond uit de volgende leden:
• R. van der Linden, wethouder en juryvoorzitter;
• I. de Jager, raadslid SP (vervangster R. Portier);
• I. Koene, raadslid VVD;
• L. Nijhof, raadslid BvD;
Ambtelijke ondersteuning: C. Franken, medewerkster kabinet.

De voordracht:
Bo van der Matten, geboren 10 juli 2000
Vrijwillig en onbetaald verricht(te) Bo de volgende taken bij MNC 1 Dordrecht:
• het sinds juli 2013 (aansluitend op een maatschappelijke stage) wekelijks op vrijdagavond
geven van zwemlessen;
• het door eigen initiatieven en inspanningen op een hoger niveau brengen van het
zwemonderwijs;
• het organiseren van diverse activiteiten voor de jongste leden van de vereniging;
• daarnaast aanvoerder van zijn waterpoloteam.
Oordeel van de jury:
De jury is van mening dat Bo van der Matten de onderscheiding verdient omdat hij
• in zijn vrijwilligersactiviteiten voor de vereniging MNC meer doet dan van een 17-jarige (en
jonger toen hij startte) mag worden verwacht;
• hij veel talent heeft op het gebied van organiseren en dat inzet voor de club;
• zijn inzet al ruim vier jaar beslaat;
• hij betrouwbaar is en beschikt over het nodige verantwoordelijkheidsgevoel bij de uitvoering
van het geven van zwemonderwijs;
• en daarmee een voorbeeld is voor leeftijdgenoten.

Uitreiking:
Uitreiking vindt plaats na de nieuwjaarsraad op dinsdag 9 januari 2018, rond 17.30 uur

Dordrecht, 5 december 2017.
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MNC Dordrecht heeft 3 afdelingen: leszwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo

