Nijmegen, december 2016

Verslag Medaille Commissie KNBB district Nijmegen seizoen 2015 / 2016
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.
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.
Nadat de KNBB aan de districten de taak heeft toebedeeld om de NK’s die worden
georganiseerd in hun district te openen en de NK’s die niet gaan over het hoogste niveau ook te
sluiten heeft John Grootenboer die taken op zich genomen. Met zijn terugtreden is dit overgenomen door de bestuursleden. Dat is mede mogelijk doordat de penningmeester ook actief is
geworden als official. Dat is niet verplicht voor bestuursleden, des te groter is onze
dankbaarheid naar Harry Rullmann dat hij dit wilt doen. Ook daardoor kan het terugtreden van
John Grootenboer worden opgevangen.
Nu ook naast SBW/De Woezik ook De Vriendenkring de ambitie heeft getoond NK’s te
organiseren vergt dit meer inspanning van de commissie. We doen het graag.
Nieuw is het aanschaffen en uitreiken van medailles aan alle deelnemers aan de teamfinals die
eindigen bij de eerste drie. Extra allure is bij dit prachtige toernooi zeker op zijn plaats.
De medaille commissie heeft in het seizoen 2015/2016 bestaan uit Cees Selten, Frank
Uitterhoeve, John Grootenboer, Jan Wouters, Paul Kolkman, Anja Jansen en Harry Rullmann.
Ondergetekende blijft beschikbaar als districtsofficial. Maar voor de functie van coördinator
medaille commissie moet nog met ingang van seizoen 2017/2018 een opvolger worden
gevonden.
De medaille commissie heeft voor de vlag en de prijsuitreiking gezorgd van 17 District Finales,
2 Nationale Kampioenschappen, 3 Gewestelijke Finales , 1 Teamfinal en 2 Gewestelijke finales
voor teams. En is er gezorgd voor de vlag bij de 2 ledenvergaderingen.
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