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Leden van BCT
Rini van Rooijen
Motivatie toetreding bestuur BCT

Graag stel ik mij voor aan BCT, mijn naam is Rini van Rooijen. Ben de afgelopen
twee jaren niet bij BCT betrokken geweest, dit door een incident in het bestuur waar
ik op dat moment deel van uit maakte. Daarvoor als penningmeester in het BCT
bestuur en gewoon drie keer per week training bij BCT.
Mijn enthousiasme voor de bokssport werd door het lidmaatschap van BCT alleen
maar versterkt. Juist het contact met de leden op de trainingsvloer zijn voor mij een
enorm belangrijke drijfveer geweest om ook deel te gaan nemen in het bestuur. Je
kan de informatie die onder de leden leeft zo het best vertalen naar het bestuur, zo
ook andersom.
Gerrit Ansink heeft me benaderd/gevraagd om het bestuur te komen versterken. Zo
heb ik een aantal jaren in het bestuur deelgenomen als penningmeester.
In 2020 met veel spijt en ongenoegen uit het BCT-bestuur gestapt. Dit was mijn
eigen besluit, gestoeld op het de volgende punten.
•

•
•

Het door de toen zittende voorzitter niet nakomen van een unaniem
bestuur besluit rond de corona maateregelen. Door het bestuurlijke besluit
naast zich neer te leggen, daar medestanders er te van overtuigen,
hebben de chaos alleen maar groter gemaakt.
Daarnaast de gijzeling door de mede penningmeester, door de financiële
middelen/administratie uit het clubgebouw te halen.
Het publiek op de website in een negatief daglicht worden gezet met naam
en toenaam, met wetenschap van de voorzitter die dat onacceptabel zou
moeten vinden.

Heb altijd geprobeerd om gedreven en betrokken te zijn in bestuur en onder de
leden. Tijdens trainingen en uitstapjes te begrijpen waar de leden behoefte aan
hebben. Zo is bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe medicinballen tot stand
gekomen, lichte, zwaardere en hele zware voor elk wat wils.
Het speet me daarom ook om afscheid te nemen van de boksclub. Door de
verkiezing van een nieuw bestuur, wil ik mijn kennis, ervaring en gedrevenheid weer
aan de boksclub en haar leden kunnen en durven geven in de functie als secretaris.
Mijn motivatie is:
•
•

Een aanspreek zijn voor de leden om verbeteringen kenbaar te maken in
het bestuur en de bevindingen terugkoppelen aan de leden
Opstellen van een gedegen onderhoudsplan om de hoog nodige
onderhoud klussen te laten uitvoeren zoals onderranden beschreven het
door een externe partij opgestelde keuringsrapport.
Ondertussen zijn er naast dit rapport nog andere zaken tevoorschijn
gekomen die nog meer prioriteit nodig hebben, zoals een lekkend dak.

•

•

•
•

Het werken aan trainingsdoelen voor jeugd, creatief en wedstrijd boksers.
Hiervoor zal een plan geschreven moeten worden, wat bij voldoende
draagvlak uitgevoerd zal gaan worden.
Positievere van de bokssport. Zoals open dagen te organiseren tijdens
festiviteiten zoals Koningsdag.
Organiseren van clinics voor scholen waardoor de jeugd geenthousiasmeert raakt. Het doel is om jeugd te laten zien hoe mooi de
bokssport is, die te enthousiasmeren.
BCT de club, de bokssport voor iedereen bereikbaar laten zijn, zonder
commercie.

