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500 Jiba Afhangborden
Ruim vier jaar na de introductie van het Jiba
Afhangbord wordt in het voorjaar van 2011 het
500ste digitale afhangbord geplaatst. In 2006
introduceerde de KNLTB dit digitale afhangbord voor verenigingen. Een geslaagd initiatief,
zo blijkt nu. Het Jiba Afhangbord is een eenvoudig bedienbaar en voordelig systeem dat
naast het digitaal afhangen veel meer voordelen kent. Zo is er een bardienstplanner, een
verenigingswebsitemodule en is het mogelijk
om verschillende managementrapportages te
genereren. Ook is er een e-mailcampagne
module waarmee u in één keer (delen van)
uw verenigingsleden kunt bereiken. U kunt
eveneens (toernooi)formulieren aanmaken als

u kiest voor de websitemodule. En vergeet
vooral de mogelijkheden voor lokale sponsoring niet. Een bijkomend voordeel van het
Jiba Afhangbord is dat sjoemelen met de
begin- en eindtijden nu tot het verleden behoort.
De gebruiksvriendelijkheid ervaren verenigingen als een groot pluspunt en de optie om
thuis op internet de beschikbaarheid van de
banen te kunnen bekijken is voor leden een
groot succes.
Voor al deze mogelijkheden wordt € 160,44
(excl. BTW) per jaar gevraagd (exclusief één7 mm
malig € 160,44 installatiekosten). Wilt
rugdikute meer
weten? Kijk op www.jiba-afhangbord.nl of bel
vrijblijvend 088-1302600.
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Jaarboek 2011

WegWijzer 2

Goed op weg
Begin februari hebt u ’m, als het goed is,
weer ontvangen: de WegWijzer 2011. In
het boekje staan korte beschrijvingen
van alle producten en diensten van de
KNLTB. De onderwerpen zijn per thema
ingedeeld en vervolgens opgesomd in
alfabetische volgorde. Elk onderwerp
kent één of meerdere kernvragen en een
contactadres voor meer informatie. De
WegWijzer is dé gids om wegwijs te
worden in tennisland.
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WegWijzer 2

Ook in 2011 stelt de KNLTB weer een jaarboek ter beschikking aan alle tennisverenigingen.
Natuurlijk is er veel informatie te vinden via www.knltb.nl, maar het blijft altijd handig om een
boek bij de hand te hebben met onder andere de contact- en adresgegevens van alle bij de
KNLTB aangesloten tennisverenigingen, het bondsbureau, het Bondsbestuur, de regio
kantoren, de Ledenraad, diverse commissies, etc. Ook staat in het jaarboek een overzicht
van alle scheidsrechters in Nederland, uitgesplitst per regio en district, alsmede een lijst met
personen die in de loop van de jaren een onderscheiding hebben ontvangen. Eind maart/
begin april krijgt iedere vereniging één exemplaar van het jaarboek toegestuurd. Indien u
meer exemplaren van het jaarboek wilt te ontvangen, neemt u dan contact op met de KNLTB
via knltb@knltb.nl.
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