Aandragen voorzitterschap
Beste lezer,
Mijn naam is Ronald Beerlage en ik ben al meer dan 50 jaar lid van Boksclub Twente. In mijn
jongere jaren als bokser en later als trainer. Boksclub Twente heeft mij gevormd tot de
persoon die ik nu ben. Dit zou ik ook graag voor alle leden wensen.
Mijn liefde voor deze club heeft mij doen beseffen dat het tijd is, dat we als leden voor een
ander bestuur kiezen, zodat we samen een nieuwe weg kunnen gaan bewandelen.
Afgelopen jaren zijn er op bestuurlijk niveau incapabele keuzes gemaakt en worden de
statuten van onze club niet nageleefd. Door deze keuzes en het niet naleven van de statuten
zijn er meerdere bestuursleden vertrokken. Tevens is het huidige bestuur niet objectief
genoeg, aangezien de meeste bestuursleden familie van elkaar zijn.
Graag zou ik in het nieuwe bestuur het voorzitterschap willen bekleden om richting en visie
te geven aan de club. Dit wil ik samen met andere bestuursleden en leden gaan realiseren.
Het nieuwe bestuur zal respectvol, integer en objectief zijn.
Als voorzitter wil ik samen met jullie onderstaande punten gaan verwezenlijken, om onze
club aantrekkelijk te maken voor nieuwe en bestaande leden.
Korte termijnvisie:
•
•
•
•
•

Onderhoud aan het gebouw.
Kleedkamers en douches voor vrouwen.
Leden enthousiasmeren voor het behalen van een trainersdiploma.
Het lesaanbod vergroten (meerdere doelgroepen).
De Boksclub voor iedereen laagdrempelig houden.

Lange termijnvisie:
•
•
•
•
•

Waarborgen financiële gezondheid van de club.
Vergroten van inclusiviteit (een club waar iedereen mee kan doen).
Boksclub onderdeel laten zijn van de maatschappij en tevens een bijdrage hieraan
leveren.
Iedereen binnen de club moet zijn eigen talenten kunnen ontwikkelen (sportief,
bestuurlijk en organisatorisch).
Boksclub structureel op de kaart zetten bij boksbond door boksers te begeleiden
naar de top.

Als deze bovenstaande punten jullie aanspreken, kom dan naar de algemene
ledenvergadering op 13 mei om te stemmen.

Met vriendelijke groet,
Ronald Beerlage

