Nijmegen, november 2014

Verslag Medaille Commissie KNBB district Nijmegen seizoen 2013 / 2014
De medaille commissie bestaat uit de districtsofficials. De leden van deze commissie worden,
voor zover ze geen lid van het districtsbestuur zijn, aangezocht en benoemd door het
districtsbestuur.
Districtsofficials hebben tot taak het district te vertegenwoordigen bij Districtsfinales en
Gewestelijke finales en namens het district de winnaar van die finales te benoemen tot
kampioen in de betreffende klasse en de overige deelnemers de hun toekomende medaille te
overhandigen. Tevens dienen de districtsofficials de afvaardiging naar de diverse Gewestelijke
finales te benoemen. Bij Gewestelijke finales wordt door de betrokken districtsofficial aan de
winnaar ook een Mariken beeldje overhandigd. Per 1 augustus 2014 is de uitreiking van
Mariken beeldjes afgeschaft.
Sinds 2011 is door de Vereniging Carambole aan de districten de taak toebedeeld om de
opening te verzorgen van nationale finales. Deze taak is tot nu toe vervuld door John
Grootenboer.
Met ingang van het lopende seizoen is aan de districtsbesturen de taak toegewezen krijgen om
nationale (imperatieve) kampioenschappen, welke in hun district worden georganiseerd, te
sluiten
De commissie heeft ook als taak om zorg te dragen dat de districtsvlag in het lokaal hangt waar
finales of vergaderingen worden gehouden. De commissie beschikt over twee vlaggen. Ook
verzorgt de commissie de aanschaf van de nodige medailles. De KNBB heeft ook twee
vlaggen beschikbaar gesteld om op te hangen bij finales enz.
De medaille commissie heeft in het seizoen 2013/2014 bestaan uit Kees Selten, Frank
Uitterhoeve, John Grootenboer en Jan Wouters. Paul Kolkman is toegetreden als
districtsofficial. De commissie was daarmee in het verslagjaar bijna voldoende bezet. In enkele
gevallen is aan de wedstrijdleiding gevraagd de prijsuitreiking te verzorgen. Zo worden
Kaketoe’80 en ’t Ottertje bedankt voor hun bijdrage.
Met betrekking tot het lopende seizoen 2014/2015 is Anja Jansen benoemd als districtsofficial.
Hiermee is de commissie wederom voltallig.
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