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Gezocht

Jeugdconsul: enthousiast biljarter die graag zich inzet voor jonge
mensen!
Door zijn bijzonder drukke werkzaamheden is onze jeugdconsul Fons Dekker niet meer
in staat zich optimaal in te zetten voor de jeugd in ons district.
Dit is erg jammer, ten eerste voor de jeugd, maar ook voor het district en voor Fons zelf,
omdat hij de jeugd een goed en wam hart toedraagt. Fons wil dan ook graag in contact
komen met een enthousiaste biljarter die daar waar mogelijk jeugd kennis wilt laten
maken met de biljartsport. Zodat de jeugd weer een vast aanspreekpunt in ons district
krijgt.
Voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Fons Dekker, tel.:
0224-571303 of onze voorzitter Leo M. Onnekink tel.: 0227-601707.

Voorzitter: een unieke mogelijkheid voor het uitoefenen van een
bijzondere functie!!
Waar in sommige biljartdistricten het ledenaantal etc. terugloopt, mogen wij stellen dat
ons district zeer levend is. In alles, zowel het aantal leden, teams, arbiters, recreanten
en prestaties.
Dit mag natuurlijk niet stoppen, zeker niet nu onze voorzitter heeft besloten om terug
te treden.
De functie van voorzitter van het district Noord West Nederland is een plek voor een
talent met manager kwaliteiten. De kandidaat hoeft niet uit de biljartsport voort te
komen. Zij of hij krijgt de mogelijkheid om leiding te geven aan 31 verengingen met
ruim 700 leden. En kan leunen op de vakbekwaamheid van 8 bestuursleden.
Als het voor u het een uitdaging is om actief deze organisatie aan te sturen dan zien wij
graag uw reactie tegemoet. Mocht u net afgestudeerd zijn en uw management skills
willen ontwikkelen dan kunt u uiteraard ook reageren. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat
u ingewerkt wordt. De huidige voorzitter kan u als adviseur begeleiden.
Voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met onze voorzitter
Leo M. Onnekink tel.: 0227-601707 of met de secretaris en/ of penningmeester. Zie
voor contactgegevens: www.knbbnwn.nl > algemeen > bestuur.

