District zuid
Organen en verenigingen
van de bond mogen teksten
overnemen
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Per 1 januari 2017 kent de NJBB 8 districten. In de aanloop
tot 1 januari informeert de NJBB u op deze wijze over de
overgang van afdelingen naar districten.

District
zuid

de Vacature
kwartiermaker Kwartiermaker district zuid

De invoering van de nieuwe structuur vergt een omschakeling en
flexibiliteit van de vrijwilligers en boulers in het land. Om dit proces te
ondersteunen stelt de NJBB in ieder district een kwartiermaker aan.
Een kwartiermaker is een voorloper, een verkenner, een stimulator.
Hij/zij maakt ruimte voor verandering en loopt voor de troepen uit om de
invoering van de districten en districtteams voor te bereiden in de regio.
Voor District Zuid zijn we nog op zoek naar een kwartiermaker.
Mocht je interesse hebben dan kun je dit doorgeven aan info@njbb.nl.
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District
zuid

Ver.nr
16-021
16-032
16-041
16-059
16-078
16-112
16-115
16-116
16-126
16-185
16-211
16-224
16-312

Verenigingsnaam
JBC Amby
Mosa Petanca
JBC Ummer d'r Bie
Treech '42
De But
La Bonne Femme
Terra
J.B.C. de Hei
't Trefpunt
CdP Heerlen
JBC Aen de Wan
JBC Streeperkruis
Le But Borgharen

Locatie:
Maastricht
Maastricht
Stein
Maastricht
Sittard
Maastricht
Maastricht
Weert
Munstergeleen
Heerlen
Maastricht
Landgraaf
Maastricht

kom jij het
districts-

Vanaf 1 januari 2017 kent de NJBB acht districten. Elk district
beschikt over een districtsteam. Voor deze teams zijn we op
zoek naar een:
Districtscoördinator

Teamleider van het district. Verantwoordelijk voor aansturing van het districtsteam. Eerste aanspreekpunt voor verenigingsbestuurders en bondsbureau en
onderhoudt contacten met de portefeuillehouder van het bondsbestuur.

Coördinator wedstrijdzaken

Ondersteunt binnen zijn district de landelijke toernooicommissie bij het
organiseren van de NPC. Coördineert districtsactiviteiten, zoals districtscompetities, en ondersteunt bij de organisatie daarvan.

versterken?

Verenigingsondersteuner

Eerste aanspreekpunt voor vragen van verenigingsbestuurders. Inventariseert
hulpvragen en geeft informatie, advies en ondersteuning aan verenigingen.

sportpromotor

Geeft invulling aan de promotieactiviteiten zoals beschreven in het districtsjaarplan. Verlengstuk van landelijke promotieactiviteiten in de regio. Adviseert
verenigingen met betrekking tot hun promotionele activiteiten.

Vind jij het leuk om:
• petanque te promoten,
• regionale competities te organiseren,
• nieuws uit het district te verspreiden,
• verenigingen te ondersteunen?
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webredacteur

aan!

voor het team van jouw district.

Draagt er zorg voor dat de districtspagina’s op internet actueel zijn. O.a. wat
betreft competitie- en toernooiuitslagen en nieuws uit het district.
Bekijk de volledige functieprofielen op www.njbb.nl -> Over NJBB -> Districtsnieuws

Als één van de bovenstaande functies je aanspreekt en je
iets wil betekenen voor de sport, stuur dan voor
1 september 2016 een mail naar info@njbb.nl

