
 
 

Aan:  alle leden van carnavalsvereniging De Knoepers en  
overige geïnteresseerden  
 

 

Betreft:  informatie online kaartverkoop pronkzitting 2020 

Beste carnavalsvierder, 
 
De titel van de pronkzitting is dit jaar “ONS DURP… BÚÚTEGEWOON”, en zal plaatsvinden op vrijdag 31 januari, 
zaterdag 1 februari en zondag 2 februari 2020 in gemeenschapshuis De Elsenhof. 
 
Ook dit jaar zullen wij de toegangskaarten voor de pronkzittingen uitsluitend digitaal (online) verkopen. Bij deze 
willen we u graag meer informatie verstrekken hierover. Lees deze informatie a.u.b. aandachtig door. 
 
De Knoepers Ticketshop 
● Op onze website www.deknoepers.nl verschijnt wederom het onderdeel Ticketshop.  

In dit onderdeel van de website kunnen zowel leden als niet-leden gemakkelijk vanuit thuis (of waar dan ook) 
kaarten bestellen voor de pronkzitting.  

● Na het maken van een keuze dient de bestelling direct afgerekend te worden met iDeal. 
● Na betaling ontvangt u de bestelde kaarten als E-ticket.  

Deze kunt u zelf printen en meenemen naar de pronkzitting, of bij entree laten zien op uw mobiele telefoon. 
● Een regulier ticket voor de pronkzitting kost € 11,-. Er worden géén transactiekosten gerekend. 
● Voor het gehele verkoopproces geldt: op = op, wie het eerst komt wie het eerst maalt.  
 
Ledenkorting en -voorrang 
● Leden van de Knoepers ontvangen een ledenkorting van € 4,-.  Leden betalen dus € 7,- per kaart. 
● Ook krijgen leden zoals voorheen voorrang bij het kopen van kaarten:  

Leden kunnen 1 week eerder bestellen dan niet-leden (zie Planning). 
● Om dit te bewerkstelligen ontvangt elk lid zijn/haar lidnummer en een unieke inlogcode via e-mail.  

Met deze inlogcode kan ingelogd worden op de Ticketshop om de ledenkorting te verkrijgen. 
● Het is tevens mogelijk om voor bevriende leden te bestellen. Met behulp van het lidnummer en de inlogcode 

van een bevriend lid kan deze worden toegevoegd aan een bestelling.  
 
Nieuw: stoelreservering 
Dit jaar bestaat er voor het eerst de mogelijkheid om vooraf stoelen te reserveren voor de pronkzitting. 
Meer informatie hierover vindt u op de andere zijde van dit schrijven. 
 
Planning 
● Woensdag 1 januari 2020 ontvangt elk lid zijn/haar lidnummer en een unieke inlogcode per e-mail. 
● Zaterdag 4 januari 2020 om 12:00 uur start de online kaartverkoop voor leden. 

Vanaf dit moment kunnen leden inloggen in de Ticketshop en kaarten bestellen met korting. 
● Zaterdag 11 januari 2020 om 12:00 uur start de vrije verkoop.  

Ook niet-leden kunnen vanaf dit moment kaarten bestellen tegen regulier tarief.  
● Zondag 26 januari 2020 is de uiterlijke datum voor het doorgeven van uw stoelreservering. 
● 31 januari, 1 en 2 februari 2020 uitvoeringen Pronkzitting “ONS DURP… BÚÚTEGEWOON” 
 
Bijgevoegd bij dit schrijven is het “Ticketshop Stappenplan”. Hierin staat concreet per stap weergegeven en 
uitgelegd hoe het bestellen van kaarten in de ticketshop in zijn werk gaat. 
 
Mocht u als lid niet in staat zijn om op deze manier kaarten te bestellen, bijvoorbeeld omdat u geen computer of 
e-mailadres heeft, en u heeft niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen, neem dan contact op met Jan 
Kuijpers (06 - 27 26 45 68) of penningmeester@deknoepers.nl. Ook als u andere vragen of opmerkingen heeft kunt 
u contact opnemen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Carnavalsvereniging De Knoepers 

http://www.deknoepers.nl/
mailto:penningmeester@deknoepers.nl


STOELRESERVERING PRONKZITTING 2020 

Dit jaar bestaat er voor het eerst de mogelijkheid om vooraf stoelen te reserveren voor de Sambeekse pronkzitting. 

Hoe gaat het een en ander in zijn werk? Nadat u op de inmiddels bekende manier (online via de Knoepers Ticketshop) aan 
kaartjes bent gekomen kunt u zich aanmelden om stoel(en) te reserveren. Dit kan per persoon, per duo of per groep. Één 
persoon geeft zich op als contactpersoon en geeft de namen door met wie hij/zij naar de pronkzitting komt. 

Dit kan (bij voorkeur) per mail: stoelreservering@deknoepers.nl  
of door het afgeven van een briefje, aan de bar of deponeren in de brievenbus van de Elsenhof. 

U vermeldt hierop uw, naam, emailadres, (mobiele) telefoonnummer, voorkeursplaats in de zaal, welke dag (vrij – za – zon ) en 
de namen van de andere personen met wie u naar de pronkzitting komt. Dit kan tot en met zondag 26 januari. 

Vervolgens deelt de stoelreserveringscommissie de aanmeldingen in (zoveel mogelijk rekening houdend met de aangegeven 
voorkeuren) en krijgt u ruim voor aanvang van de pronkzitting terugkoppeling welke stoelen voor u gereserveerd zijn. 

Voor diegene die geen gebruik maken van de stoelreservering blijven de niet gereserveerde stoelen uiteraard beschikbaar. 
 

Stappenplan De Knoepers Ticketshop 

1. Inloggen 
Lid van De Knoepers   
Klik op de knop Direct inloggen in de e-mail die je ontvangen hebt. 
of: 
- kies Ticketshop op deknoepers.nl 
- vul onder Inloggen leden je lidnummer en inlogcode in 
- klik op Inloggen. 

  Geen lid   
- kies Ticketshop op deknoepers.nl 
- vul onder Géén lid je naam en e-mailadres in 
- klik op Verder. 

 

 

2. Vrienden aanmelden   3. Kaarten selecteren 
Wil je alleen voor jezelf een kaartje 
bestellen, ga dan verder naar stap 3. 
 
Klik op de knop Direct inloggen in de 
e-mail van het bevriende lid. 
of: 
- klik op Vriend aanmelden 
- vul het lidnummer en de inlogcode 

van het bevriende lid in 
- klik op Aanmelden 

  Selecteer het aantal gewenste kaarten voor de gewenste dag.  
Klik op het Aantal-veld links naast de gewenste uitvoering en maak je keuze. 
  
Let op: 
- kaarten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Op = op. 
- tijdens de ledenverkoop kun je alleen voor leden bestellen 
- in het selectiescherm staat de reguliere prijs van de kaarten aangegeven. De 

ledenkorting wordt verrekend zodra je één of meerdere kaarten geselecteerd hebt. 

 

4. Controleren & afrekenen   5. Kaarten ontvangen   6. Veel plezier! 
Controleer je bestelling en de 
bedragen in het overzicht. Alles oké? 
Klik op Betalen met iDeal. 
Kies je bank en volg de stappen van je 
bank. 

  Na de ontvangst van je 
iDeal-betaling worden je kaarten als 
E-ticket naar je toegemaild. 
 
Het kan enkele minuten duren 
voordat de kaarten binnenkomen. 
Controleer ook je spam- of 
“ongewenste mail”-map. 

  Print de kaart(en) uit en neem ze mee 
naar de pronkzitting, of laat het 
E-ticket bij entree zien op je 
smartphone. 
 
 
CV De Knoepers wenst je veel plezier 
bij de Pronkzitting! 

 

http://www.deknoepers.nl/
http://www.deknoepers.nl/

