Vacature Wedstrijdleider
Landscompetitie
Vanaf 1 juli 2019 is er bij het KNBB district Maastricht e.o. een vacature beschikbaar voor een
wedstrijdleider landscompetitie.
Wij zijn op zoek naar een betrokken enthousiaste bestuurder die, samen met de andere
bestuursleden, vrijwilligers en de vele actieve leden, vorm wil geven aan de ambities en de toekomst
van ons district. Gezien de vergrijzing binnen de biljartsport is een jonger persoon een pre. Gevoel
voor planning en een logisch denk- en werkniveau zijn vereisten.
De nieuwe aspirant-wedstrijdleider kan altijd rekenen op professionele hulp van onze huidige
wedstrijdleider, de heer C. Schmeits.

Taakomschrijving wedstrijdleider
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de teamcompetitie libre, driebanden
en bandstoten.
De wedstrijdleider heeft de volgende taken:
 Het organiseren en toezicht houden op een correct verloop van de team- en
bekercompetities en deze wanneer nodig aansturen.
 Fungeren als contactpersoon voor het gewestelijk bestuur m.b.t. de teamcompetities.
 Fungeren als contactpersoon voor de Limburgse districten m.b.t. bandstoot competities.
 Het organiseren van gewestelijke teamfinales die aan ons district worden toegewezen.
 Contacten onderhouden met Biljartpoint.
Start seizoen
 Zorg dragen voor de inschrijvingen van de teams in alle klassen.
 Het controleren van de teaminschrijvingen in het wedstrijdprogramma van de KNBB.
 Het opstellen van een wedstrijdprogramma.
Gedurende het seizoen
 Controleren en zo nodig aanpassen van de uitslagen.
 Indien nodig een bestuurlijke maatregel opleggen.
 Halverwege het seizoen de moyennes aanpassen.
Afloop seizoen
 De opgave van de teams met betrekking tot de gewestelijke finales aan gewest doorgeven.
 Het organiseren van districtsfinales.
 Het eventueel organiseren van de play-offs.
 Het organiseren van de gewestelijke voorrondes in ons district.



Het vaststellen van de eindmoyennes van de teamleden.

Bandstootcompetitie
 Opstarten van de bandstootcompetitie medio maart.
 Organiseren van de halve finales en de finales.
 Het opgeven van de teams met betrekking tot deelname van de Limburgse finale.
 Het vaststellen van de eindmoyennes van de teamleden.
Teamwijzigingen
Zorg dragen voor een juiste administratieve verwerking van eventuele teamwijzigingen.
Bekers
Het uitreiken van de bekers voor de teamcompetities op de sluitingsdag van het seizoen.
Algemene Ledenvergadering
Het maken van een verslag ten behoeve van het jaarverslag welke tijdens de Algemene
Ledenvergadering wordt beoordeeld.
Wedstrijdleidersvergadering
Ieder jaar zal er een wedstrijdleider vergadering georganiseerd worden tijdens de Algemene Leden
Vergadering voor voorzitters, secretarissen en wedstrijdleiders van alle verenigingen.
Gewestelijke wedstrijdleidersvergadering
Het bijwonen van de gewestelijke wedstrijdleider vergadering.
Reglementen
De wedstrijdleider dient te handelen conform het Competitiereglement van de K.N.B.B.
Automatisering
Affiniteit met ICT is een belangrijke voorwaarde.

Indien u interesse heeft verzoeken wij u schriftelijk contact op te nemen met ons secretariaat:
patricia_luc@hotmail.com. Vervolgens zullen wij u uitnodigen voor een informatief gesprek.

Met vriendelijke groet,
Het districtsbestuur
Maastricht 26-11-2018.

