KNBB Sectie Driebanden
Vacature wedstrijdsecretaris (m/v)
De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond KNBB organiseert jaarlijks meer dan honderd verschillende
competities en toernooien op alle niveaus en in de spelsoorten: pool, snooker, driebanden en
carambole.
De KNBB Sectie Driebanden organiseert biljartcompetities op topsport-, prestatiesport- en recreatief
niveau, variërend van de prestigieuze NK Masters, Buffalo League en Bekerfinale tot competities in
lagere divisies.
De KNBB Sectie Driebanden heeft de volgende vacature: wedstrijdsecretaris (m/v)
Kerntaken:






Begeleiding/uitvoering van evenementen
Informeren van en contact houden met de pers
Voorbereiding van diverse evenementen en teamcompetities
Verwerken van de eindresultaten
Evaluatie van evenementen met de organisaties

De sectie Driebanden ziet de te organiseren evenementen als projecten die door diverse organisaties
zullen worden verzorgd.
De nieuwe wedstrijdsecretaris coördineert bij de organisatie van deze evenementen. Hij is de spil
tussen de organisaties en het bestuur van de sectie Driebanden.
Verder moet de kandidaat:
 Kennis hebben van het werken met Microsoft Word en Excel
 Een teamplayer zijn
 De bereidheid hebben om het jaar, in ieder geval het hele biljartseizoen, beschikbaar te zijn,
en eenmaal per maand deel te nemen aan de bestuursvergaderingen in Nieuwegein
 Contactpersoon zijn tussen wedstrijdzaken op het Bondsbureau en wedstrijdzaken van onze
sectie
 Constructief meedenken in het maken van beleid bij de KNBB Sectie Driebanden
 Een accurate werkwijze nastreven
 (Bij voorkeur) Een echte biljartliefhebber zijn!

Overzicht competities en evenementen:
 Teamcompetitie: Buffalo League, Eerste divisie, Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie,
Dutch Premium Comfort Divisiekampioenschappen 2017
 Bekercompetitie (incl. KNBB Bekerfinale)
 Grand Prix (Spelersranking, Klassement, GP Capelle, GP Den Haag, GP Oosterhout, GP
Rosmalen, GP Vlaardingen)
 NK Masters
 Excellentklasse
 Hoofdklasse
 Dames (NK Dames 2017, European Ladies Cup
 Junioren (NK Junioren)

Werktijden/vergoeding:
Werktijden kunnen onregelmatig zijn, en vaak in het weekeinde (vanwege het begeleiden van
evenementen)/
Het betreft een vrijwillige functie waarbij een onkostenvergoeding wordt uitgekeerd.

Sollicitatie en CV:
Stuur sollicitatie/CV/motivatie voor vrijdag 7 oktober 2017 naar: secretaris@knbb-driebanden.nl.
Neem voor meer informatie contact op met Henny Wezenbeek: 06-23484162

