
“iedere NFK school zijn eigen banier”

Banieren gesubsidieerd via de NFK:
1. ‘Roll up’ banier 85 x 200 cm, één zijde full color bedrukt, PVC, brandvertragend, 510 grams,

basic cassette systeem (ALU) voor actiematig gebruik binnen, inclusief draagtas. Dit is de 
banier variant waarvoor de NFK gekozen heeft. Wanneer je de banier met enige
regelmaat gebruikt dan is deze uitvoer prima. Wanneer je hem zeer intensief gaat gebruiken, 
denk aan dagelijks of meerdere keren per week uitrollen dan wordt een ander cassette 
systeem (metalen frame en oprolmechanisme) geadviseerd maar dat maakt het geheel veel 
duurder. Wanneer je er gewoon normaal/voorzichtig mee omgaat dan is er niets aan de hand, 
de NFK gebruikt ze inmiddels sinds 2010 en ze zijn nog steeds in topconditie.

2. De NFK sponsort één banier per school die twee jaar of langer (betalend) lid is. De eigen 
bijdrage voor de school in kwestie is 30,00 euro (ex BTW). Dit onder de voorwaarde dat een 
goede kwaliteit basisontwerp logo, PDF bestand of vergelijkbaar (basis 300dpi), wordt 
aangeleverd. Stuur gewoon maar op wat u heeft dan wordt er eerst naar gekeken. U kunt uw 
logo zelf ook al bekijken, blaas hem op tot ca. 60 cm en zie of het nog steeds scherp is. Stel 
dat u zelf al constateert dat het logo ontwerp niet goed genoeg is dan is dat op zich nog geen 
probleem. 

3. Wanneer de ontwerpers zien dat het logo/basismateriaal niet goed genoeg is dan wordt dat 
gemeld. Bij de proefdrukken die we inmiddels hebben gedaan is overigens gebleken dat veel 
van de logo ontwerpen van onvoldoende kwaliteit zijn. Dit is op zichzelf niet vreemd omdat 
logo’s doorgaans voor een klein formaat zijn ontwikkeld, terwijl we het hier over een 
toepassing op (zeer) groot formaat hebben. Voor deze situatie heeft de NFK aanvullende 
afspraken gemaakt. De grafici maken het logo opnieuw zodat de banier toch gemaakt kan 
worden, de NFK betaalt hiervoor een gering meerbedrag. Het vernieuwde logo echter wordt 
daarmee geen eigendom van de NFK of van u.
Denk er wel aan dat de kleuren op het computerscherm af kunnen wijken van de druk in de 
praktijk. Dit is niet te voorkomen, zelfs computers onderling wijken al af met betrekking tot de 
kleurstelling. Op basis van het logo wordt er eerst een conceptontwerp gemaakt. U bekijkt 
deze en geeft uw commentaar. Dit wordt verwerkt en u wordt wederom een conceptontwerp 
gestuurd. Dit ontwerp dient dan als basis voor de aanmaak van de banier.

4. In ruil voor de sponsoring wordt onderaan de banier klein het logo van de NFK afgedrukt met 
daaraan toegevoegd dat uw school lid is van de NFK.

5. De verzendkosten van de fabrikant naar de ontwerpers en de NFK zijn voor rekening van de 
NFK. Na controle wordt hij naar u doorgestuurd. Deze verzendkosten (ca. 11,00 euro) zijn 
voor uw rekening. De NFK echter zal de banier doorgaans met een van de leden/leraren mee 
kunnen geven zodat er dan geen additionele kosten zullen zijn.

6. Een banier aanvragen? Stuur een mail inclusief uw logo naar info@federatiekrijgskunsten.nl 
onder vermelding ‘banier lidschool’, dan wordt er vanzelf contact met u opgenomen.

Toen de NFK in eerste instantie prijsopgaven kreeg lagen de kosten tussen de 150 en 200 euro 
per banier uitgaande van een professioneel aangeleverd ontwerp. De NFK heeft dit bedrag flink 
terug kunnen brengen door inschakeling van eigen relaties en actiematige afname, maar de NFK 
bijdrage aan uw banier is nog steeds ruimschoots meer dan uw eigen bijdrage. Bedenk dat de 
NFK ook op deze wijze wil laten zien dat haar lidscholen haar dierbaar zijn. Heel veel succes met 
uw banier en dat we hem nog maar vaak mogen zien ‘wapperen’!
Mvg, Bestuur NFK.
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