Mijn naam is Max Winkelhorst en ik ben in 1985 begonnen als recreant bij
BC Twente.
Ik heb later ook nog een paar wedstrijden gebokst en ben daarna gevraagd
om les te gaan geven en mijn trainer/coach diploma te gaan halen.
Dat was in 1993, toen ben ik ook toegetreden als bestuurslid bij de
boksschool. Ik heb les gegeven tot 1998, toen ben ik gestopt en ben ik mijn eigen sportschool
begonnen. Dit heb ik tot het jaar 2000 gedaan, door familie omstandigheden moest ik mijn
sportschool op geven.
In 2000 ben ik weer lid geworden van BC Twente,
Verder ben ik al ruim 37 jaar werkzaam bij Apollo Vredestein, ik geef daar nu leiding aan 22
personen, maar dat zijn er ook 43 geweest. Verder was ik vervangend productie manager en dan gaf
ik indirect leiding aan 200+ personen.
Een paar weken geleden werd ik gevraagd om te gaan bemiddelen bij de boksschool tussen Ronald
en Henry, dit zag ik eerst niet zitten omdat ik ze allebei goed ken. Wel s’avonds even gebeld met
Henry, en geprobeerd contact te krijgen met Ronald wat toen niet gelukt was. Een week later
wederom gevraagd om te gaan bemiddelen, maar nu door iemand anders.
Daarna maar een paar telefoontjes gepleegd met ex leden van de club en hun verhaal aangehoord,
en daarna ook contact gekregen met Ronald die ook zijn verhaal heeft verteld. Dit heeft mij doen
besluiten om mijzelf voor te dragen voor een bestuur functie binnen de boks club Twente, welke is
mij om het even. Ik heb hier al een aantal jaren ervaring mee, ben 6 jaar geleden toe getreden in de
OR van Apollo Vredestein, de eerste 3 jaar als vice voorzitter en nu ben ik al bijna 3 jaar de secretaris
van de OR.
In oktober van dit jaar zijn er weer verkiezingen en dan zal ik voor de rol van voorzitter gaan. Ik vind
het bijzonder jammer dat er onrust is ontstaan binnen de club en wij moeten zorgen dat de rust
terug gaat keren. De club bestaat al lang en is een van de grootste clubs van Nederland, en wij
moeten ervoor zorgen dat de club er voor de leden blijft en dat wij verder kunnen groeien.
Dit kan door de boks club vrouwvriendelijker gaan maken en ervoor te zorgen dat het gebouw wordt
aangepakt, dan moet je denken aan een vrouwen kleedkamer met douches. Lekkages moeten
worden verholpen en renovaties moeten worden gedaan. De club moet weer een club worden voor
de leden, zo was het ook ingesteld door Gerrit Ansink die samen met Henk Breteler en Jacq Coolen
de boksschool groot hebben gemaakt.
De leden die mij voor gaan dragen zijn: Ronald Beerlage, Rini van Rooien, Alex Striedelmeyer, Hamid
Soharabi en Nejat Eser.
Zou u mij een bevestiging willen sturen als u mijn mail heeft ontvangen?

m.v.g Max winkelhorst

