FINALES BEKER VAN ANTWERPEN 2018 - 2019
OPROEP TOT KANDIDATEN-INRICHTERS
De Finales Beker van Antwerpen zullen worden ingericht voor:


dames seniors, jongens U19, meisjes U17, jongens U15, meisjes U13 en jongens U11 op
zaterdag 20 april 2019



heren seniors, meisjes U19, jongens U17, meisjes U15, jongens U13 en meisjes U11 op
maandag 22 april 2019



de inrichting van die finales zal door de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen worden
toegewezen - afzonderlijk voor beide finale dagen - aan de meest biedende club(s)
aangesloten bij Volley Antwerpen onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven.
Deze zullen per e-mail en via website verwittigd worden.

1.

Terrein en accommodatie:


zaal gehomologeerd tenminste zoals vereist voor Heren Nationale (zie
homologatievoorschriften Volley Vlaanderen, zal gecontroleerd worden, 1 terrein is
voldoende)



aparte ruimte voor secretariaat



aparte ruime voor het invullen van het wedstrijdblad.



zaal dient te voldoen aan alle veiligheidsnormen



tenminste 500 zitplaatsen te voorzien



minimum 4 grote kleedkamers met douche



2 kleedkamers voor de scheidsrechters



geheel beschikbaar van 8.00 tot 23.00 uur



podium voorzien voor de prijsuitreiking dat voldoet aan de volgende normen :
o materiaal : podium met trapje
o afmetingen/specificaties : voldoende groot (min. 8 x 1 m/ tot 0.60 m hoog)



ruimte voorzien voor eventuele sponsors (max. 4)



voorbehouden parkeerplaatsen voor scheidsrechters en officiëlen ( 20 plaatsen)

2.

Materiaal:
Alle materiaal en personeel zoals voorzien en nodig voor een dergelijke organisatie (alle
details worden ruim vooraf besproken op een organisatievergadering met de inrichter en
een afvaardiging van de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen)

3.

Financiële lasten:


voor de inrichter:
o huur zaal en accommodatie en organisatiekosten
o druk inkomkaarten, affiches, programmaboekjes, enz.
o warm middagmaal voor 5 personen per dag
o Mogelijkheid tot bestellen van bijkomende middagmalen à 17 Euro per maaltijd +
consumptie
o permanent broodjes op secretariaat voor


scheidsrechters



organisatieverantwoordelijken

o 4 gesloten plastiek flessen niet bruisend water van 1.5 liter per wedstrijd
o wanneer er bij aanvang of tijdens de organisatie tekortkomingen vastgesteld
worden ten opzichte van de inrichtingsvoorwaarden of de afspraken gemaakt op de
organisatievergadering, zal er door de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen
een boete opgelegd worden aan de organisator


voor Volley Antwerpen
o trofeeën + geldprijzen
o onkosten scheidsrechters en markeerders

4.

Inkomsten voor organisator:


Inkomgeld: max 6 EUR per persoon per dag



indien de ploegen meer water nodig hebben kan men deze bij de organisator aankopen
aan max.€ 0,50 per fles



vrije toegang:
o scheidsrechters + jeugdscheidsrechters
o personaliteiten op uitnodiging van de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen (ca.
90 pers.)
o jeugd minder dan 14 jaar

5.

Publiciteit:


alle publiciteit is vrij voor de inrichter, behalve vier reclameborden rond het terrein
voorbehouden voor de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen



6.

de volledige organisatie gaat onder auspiciën en het toezicht van de Raad van Bestuur
van Volley Antwerpen
Biedingen:



een minimum bod van €3000 wordt gesteld voor elke van de twee finaledagen, waarvan
40% te betalen binnen de maand na de definitieve toewijzing en 60% binnen de maand na
de inrichting



alleen clubs aangesloten bij Volley Antwerpen kunnen mededingen voor de organisatie



de biedingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, dienen ten laatste op 12
november 2018 aangetekend per post verzonden te worden.



zij moeten als volgt geadresseerd worden:
o Geukens Carine, Aanbesteding, Mgr. Cruysberghslaan 34, 2450 Meerhout.



de publieke opening zal geschieden op donderdag 15 november 2018 om 20.00 in de
vergaderzaal van Taverne Den Engel te Vorselaar



samen met het bod dienen de datum van inrichting (20.04.2019 en/of 22.04.2019)
alsmede de zaal waar de inrichting zal doorgaan vermeld te worden



postzendingen die na de voorziene datum verzonden worden kunnen niet in aanmerking
worden genomen



in het geval van gelijke biedingen zal het lot beslissen

