Landsfinale, centraal Nieuwegein, centraal wisselend of decentraal?
Omschrijving

Centraal Nieuwegein

Centraal, wisselend

Decentraal

Accommodatie

Langjarige ervaring,
meerjarencontracten mogelijk met
kortingen op diverse zaken. Geen
jaarlijkse zoektocht.
Dichtbij het bondsbureau hetgeen in de
voorbereiding makkelijk werkt.
Merwestein biedt ook
recreatiemogelijkheden voor
familie/supporters. Hoge tribunes en
grote locatie helpen bij goed zicht,
goede foto’s, persmogelijkheden etc.
Mooie combinatie met Vrijwilligersdag

Geen ervaring met het evenement. Jaarlijkse
zoektocht naar geschikte locatie, al dan niet op
voorspraak van een district. Door niet sluiten van
een meerjarencontracten wellicht minder
kortingsmogelijkheden.
Afstand bondsbureau/accommodatie zal
toenemen wat de organisatie logistiek lastiger
maakt. Mogelijk kan koppeling met
Vrijwilligersdag behouden blijven?

Aanwezigheid van minimaal 4 biljarts vereist, dit
beperkt mogelijkheden. Dan nog moet over twee
dagen gespeeld worden of er kunnen minder teams
meedoen. Eén per gewest in plaats van twee. Veel
beperktere faciliteiten mogelijk dan bij centraal. Geen
mogelijkheid tot Vrijwilligersdag

Kosten

Door meerjarencontract zijn kortingen
verkregen en zijn de kosten op een
aanvaardbaar niveau

Meerjarencontract is niet mogelijk waardoor de
kans op huidige kortingen minimaal is. Mogelijk
staat hiertegenover dat er mogelijk toch andere
kostenbesparingen zouden zijn zonder in te
leveren op kwaliteit?

Geen of minimale kosten voor biljarthuur.
Ook een aantal overige kosten vervallen. Kans bestaat
op kostenbesparing t.o.v. centraal, al moet dat in de
praktijk blijken. En bovendien zullen deze mogelijk
lagere kosten ook te zien zijn in het uiteindelijke
product: minder allure, minder faciliteiten.

Kosten arbitrage

Nieuwegein is centraal in het land
gelegen waardoor reiskosten relatief
beperkt zijn

Decentrale locatie betekent geen optimale
reiskosten.

Kosten kunnen minimaal zijn door arbitrage uit het
organiserende district

Kosten spelers

Nieuwegein is centraal in het land
gelegen waardoor reiskosten relatief
beperkt zijn

Decentrale locatie betekent geen optimale
reiskosten

Reiskosten zijn mogelijk niet optimaal. Spelen over
twee dagen betekent reis- en/of verblijfskosten

Materiaal

Gelijkwaardig, nieuw materiaal. Voor
iedereen gelijke omstandigheden.
Zekerheid dat hiervan ook echt sprake
is door jarenlange ervaring

Gelijkwaardig, nieuw materiaal. Voor iedereen
gelijke omstandigheden. Wel iets grotere
onzekerheid

Kwaliteit materiaal zal per locatie verschillen. En
overwegend van mindere kwaliteit zijn: aan het eind
van het seizoen zullen er geen nieuwe lakens/ballen
gebruikt worden

Omschrijving

Centraal Nieuwegein

Centraal, wisselend

Decentraal

Sfeer

Veel spelers ervaren het centrale
Mogelijkheid tot én, én: voordelen van een meer Mogelijkheid van meer lokale/regionale/’kroeg’
karakter, de samenkomst van iedereen sfeervolle locatie binnen de voordelen van het
gezelligheid. Daarentegen verlies van de landelijke
uit het hele land, als uitermate sfeervol. centrale karakter
sfeer.
De locatie Merwestein wordt als niet als
heel sfeervol ervaren.

Op- en afbouw

Bestaande ploeg van vrijwilligers: loopt Vraag is of de bestaande ploeg her en der in den Geen uitgebreide op- en afbouw nodig.
al jarenlang goed
lande ook wil helpen. Reiskosten! Mogelijkheid:
Bouwploeg aanvullen met regionale vrijwilligers?

Binding

Allen bij elkaar, diverse klassen, dames
en heren. Een echt samenkomen van
alle biljarters! Tevens koppeling met
Vrijwilligersdag

Sponsoring

Groot evenement op grote locatie biedt Idem, alhoewel wisseling de kans op een
kansen voor sponsoring, bijvoorbeeld
langjarige sponsoring wel iets verkleint.
voor een naamgever
Aanvullen met regionaal sponsorcollectief?

Door versnippering niet interessant voor grote
sponsors, misschien wel voor plaatselijke/regionale
sponsors

Pers

Goede faciliteiten voor landelijke pers.
Goede faciliteiten voor tv of online. Ook
regionaal schenkt altijd aandacht aan
de Landsfinale

Gevaar dat bestaande pers niet meer kan
‘rekenen’ op hun vaste locatie. Verandering van
locatie zou daarentegen ook nieuwswaarde
kunnen hebben, zeker binnen de provincie maar
mogelijk ook landelijk.

Op meerdere locaties in het land zullen de finales
regionaal of lokaal nieuwswaarde hebben. De
landelijke aandacht zal echter flink afnemen.

Promotie voor de
biljartsport

Volgens sommigen beperkt door
repeterend karakter (nieuwtje eraf),
volgens anderen nog steeds bestaand
en juist versterkt (door traditie)

Goede promotiewaarde en bovendien goed te
combineren met bijvoorbeeld jubilea, daardoor
++. Staat tegenover dat de traditie wat wegvalt.

Landelelijke promotie wordt minder, maar
regionaal/lokaal kan deze juist sterk toenemen

Allen bij elkaar, diverse klassen, dames en heren. Versnippering dus geen integrale binding. Mogelijk
Een echt samenkomen van alle biljarters!
wel lokale binding. Koppeling met Vrijwilligersdag niet
mogelijk.

Omschrijving

Centraal Nieuwegein

Centraal, wisselend

Decentraal

Overige
mogelijkheden

Steeds verder versterken/uitbouwen
van een jarenlange traditie.
Voortborduren op een bewezen
succesvol recept. Zekerheid! Mogelijk
gebruikmaken van de goede suggesties
van centraal wisselend of decentraal:
die zouden dan kunnen worden
ingebed in een goedlopende traditie.
Verder verbeteren dus van wat al goed
of redelijk goed is.

Door centraal te wisselen krijgen locaties in heel
het land de kans om zo’n mooie, centrale finale
te organiseren. Kans op grotere promotiewaarde.
Andere gemeentes (zoals Dieren) bieden tal van
recreatiemogelijkheden voor familie/supporters.
Mogelijkheden voor ledenwerving: bijvoorbeeld
promostand in combinatie met district. Gesprek
aangaan met ‘wilde bonden’. Districten
betrekken bij het evenement. Mogelijkheid dat
gemeente een groot / nieuw /
publieksvriendelijk/ laagrisico-evenement wil
ondersteunen met subsidie?

Lokale binding. Sommige spelers kunnen relatief dicht
bij hun eigen, vaste plek spelen. (Al zou dit mogelijk
kunnen worden gezien als competitievervalsing?) In
gesprek komen met leden van ‘wilde’ bonden of
collegabonden. Stimulans op sportief gebied voor de
eigen leden. Arbitersparticipatie. Mogelijkheden voor
leden om als vrijwilliger betrokken te worden bij de
organisatie. Mogelijkheden tot samenwerking met
districten & verenigingen

Overige
gevaren/risico’s

Dat de bovengenoemde zekerheid &
traditie een beetje als een sleur gaat
worden gezien, en als niet echt
bijzonder (meer)

Kans bestaat dat als één wisselende locatie het
toch niet goed voor elkaar krijgt, en dat hiermee
een jarenlange traditie volledig in de soep kan
lopen

Spelers kunnen dit ervaren als veel minder bijzonder,
alsof het veel minder als een ‘echte’ finale voelt dan
een centraal georganiseerde finale

