Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – september 2014

NIEUWE VLAG EN WEBSITE PRIJZEN KNBB
Het KVC bestuur heeft vorig jaar een commissie ingesteld om de sportprijzen eens
onder de loep te nemen. Er waren 2 belangrijke criteria: een efficiencyslag maken
voor het bondsbureau en kijken naar een ander assortiment. Tevens is
meegenomen, hoe we een vlag kunnen maken voor alle secties en sponsoren.
Deze vlag is inmiddels geproduceerd en zal tijdens de ALV van 11 oktober worden
uitgedeeld aan de districten, te weten 2 stuks per district. Deze hoeven niet retour,
maar blijft eigendom van het district.
Eind augustus is de KNBB in de lucht gegaan met een nieuw onderdeel op haar
website. De sportprijzen, die voorheen werden verzorgd door medewerkers van het
bondsbureau, kunnen nu digitaal worden besteld. Op deze manier hoopt de KNBB
een efficiencyslag te maken en de verantwoordelijkheid tussen leverancier en klant
daar te leggen waar het ook hoort. Geen tussenpersonen met controles of alles er
echt wel is. Geen verzendingen vanuit het bondsbureau etc. etc.
De districten, gewesten en organisaties van NK’s individueel en teams, kunnen via de
site (http://www.sportprijzenknbb.nl/winkel/) vanaf nu rechtstreeks bestellen.
Voor een inlogcode en wachtwoord dient u eerst contact opnemen met Sylvia van
Mourik, emailadres : s.vanmourik@knbb.nl.
Via deze site zijn er diverse mogelijkheden. Bovenin ziet u de werkbalk met de
blokjes Home, Winkel (u ziet dan alle benodigde buttons voor de verschillende
finales), Merchandise, KNBB teams, Informatie en Contact.
Er zijn 5 buttons: districten, gewesten, NK’s, NK’s voor teams en Merchandise.
Achter elke button vindt u wat er aangeboden wordt of wat er besteld kan worden.
Alle artikelen die op de site vermeld staan voor de kampioenschappen, worden
betaald door de KNBB. Nieuw hierin is, dat de districten voortaan een gouden,
zilveren en bronzen medaille krijgen voor de districtsfinales, wat voorheen alleen
beperkt bleef tot een kampioensmedaille.
Bij de gewesten is het traditionele plankje vervangen door een mooie, gegraveerde
glasplaat. Deze kunnen ook voor alle deelnemers aan het kampioenschap besteld
worden. De medailles hebben een andere “look“ dan bij de districten. Ook deze
worden, zoals al gebruikelijk, vergoed door de KNBB.
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Dit geldt ook voor de artikelen die achter de button voor het NK individueel zitten.
Hier zijn de artikelen bijna hetzelfde als bij de gewesten. Onderscheid is gemaakt in
de randkleur van de medaille en de glasplaat is iets groter.
Voor de NK-teams is een zelfde medaille beschikbaar. Hierbij komt de beker die de
winnaar ontvangt en nieuw is een banier. Het rechte vaantje is vervangen door een
banier, die als aandenken geldt voor alle deelnemers aan het NK teams.
Alles wat hierboven aan prijzen beschreven is, wordt betaald door de KNBB.
Helemaal nieuw is de button Merchandise. Vaak willen organisaties een aandenken
geven aan schrijvers, arbiters en andere medewerkers. Hiervoor is deze button
bedacht.
Alle organiserende verenigingen, districten, gewesten en organisaties kunnen een
keuze maken uit 4 artikelen, die ze weg kunnen geven aan deelnemers, schrijvers
arbiters etc. Je kunt er vrije tekst op laten zetten of een foto, wat men maar wil.
Het enige verschil t.o.v. het vorige is, dat deze kosten voor rekening van de
verenigingen, districten, gewesten of andere organisatoren komt.
Er kan een keuze gemaakt worden uit een mok, pen, grote handdoek of kleine
handdoek. Iedereen kan deze artikelen via de door u verantwoordelijk gestelde
persoon bestellen. Ook voor door u georganiseerde clubkampioenschappen.
Alle organisaties van een NK kunnen ook via s.vanmourik@knbb.nl een
gebruikersnaam en wachtwoord opvragen. Elk district, gewest of organisatie is vrij
wie men verantwoordelijk gaat maken voor het bestellen van de prijzen. Dit zijn 2
personen omdat er altijd een reserve moet zijn als de ander op een of andere manier
niet beschikbaar is. Geef deze dan ook op bij mevrouw Van Mourik.
Het bestuur wenst u veel plezier met de prijzen en uiteraard en vanzelfsprekend,
mooie finales toe.
Bestuur KVC
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