
 

 
Programmamanager Breedtesport Pool 
 

Functie: Programmamanager Breedtesport Pool 
Niveau: MBO Niveau 4 / HBO 
Locatie: Thuis / Bondsbureau KNBB / Op locatie 
Dagen per week 1 
Contractduur Per jaar 
Contractsoort Freelance 
Vergoeding Per uur 

 
Taakomschrijving 
Als programmamanager breedtesport maak je onderdeel uit van de sectie Pool. Je hebt een 
coördinerende rol bij de organisatie én ontwikkeling van alle producten en diensten. 
 
Werkzaamheden 
● Coördineren/organiseren van de producten en diensten van de Sectie Pool: 

● Organisatie/coördinatie van de Nederlandse Kampioenschappen (alle varianten/disciplines); 
● Organisatie van de Bekercompetitie (regionaal en landelijk); 
● Organisatie van de Pool Ranking Nederland; 
● Het verder ontwikkelen van het nieuwe product SmartPool. 

● Het bestuur adviseren over de doorontwikkeling van de producten en diensten. 
● Het bestuur adviseren over de introductie van nieuwe producten en diensten. 
● Het verzorgen van marketing en communicatie inzake de producten en diensten. 
● Het verzorgen van een correcte en tijdige afhandeling van vragen van (potentiële) leden. 

 
Gewenste profiel 
● Opleidingsniveau MBO Niveau 4 / HBO. 
● Je hebt affiniteit met Poolbiljarten. 
● Je hebt goede communicatievaardigheden. Zowel mondeling als schriftelijk. 
● Je hebt ervaring met het organiseren van evenementen. 
● Je hebt goede digitale vaardigheden. 
● Je bent creatief en doortastend. 
● Je bent enthousiast en je hebt een proactieve werkhouding. 
● Ervaring met Cuescore is een pré. 
● Een relatienetwerk in de poolwereld is een pré. 
● Ervaring met CMS omgevingen inzake beheer websites is een pré. 
● Inzet in het weekend is mogelijk. 

 
Wat bieden wij 
● Een zelfstandige functie met veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling. 
● Een passende vergoeding op basis van gewerkte uren. 
● Werken in een enthousiast, gedreven en klein team. 
● Werken binnen de Nederlandse Sportwereld. 

 
Ben jij de medewerker Breedtesport die we zoeken? 

Stuur dan je CV en motivatie naar het bestuur via secretaris@knbbpool.nl

mailto:secretaris@knbbpool.nl


 

Over de KNBB 
De KNBB, bestaat sinds 1911 en heeft zo’n 30.000 (wedstrijd) leden en 1.300 aangesloten 
verenigingen. Een groot deel van de operationele activiteiten worden op het Bondsbureau 
uitgevoerd door een enthousiast team van zes personen. 
 
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de bij het NOC*NSF aangesloten nationale sportbond die 
verantwoordelijk is voor de biljartsport. De KNBB organiseert en faciliteert teamcompetities en 
individuele toernooien in vele niveaus en in de spelsoorten: Carambole, Driebanden, Snooker en 
Pool. Daarnaast organiseert de KNBB vele andere activiteiten zoals Topsport, talentontwikkeling, 
instructeursopleidingen, cursussen, gehandicaptensport, reglementering, promotie etc. Onder de 
KNBB vallen de online platformen: knbb.nl, driebanden.nl, carambole.nl, snooker.nl en 
poolbiljarten.nl. 
 
Locatie Bondsbureau NOB en KNBB 
Het bondsbureau van de NDB en KNBB is gevestigd op de Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein. 
Er is voldoende ruimte om te werken, ontspannen en creëren. Je voelt je meteen thuis! 
 
 

 


