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Twee vacatures district 
 
  
Plaats in de organisatie 
 

 
 
Bovenstaand is weergegeven zoals het nu georganiseerd is in ons district. Er zijn ook 
districten waar de drie DKL-functies in een persoon zijn verenigd. Noodgedwongen of 
omdat het prima werkt. Wij hebben er ooit voor gekozen om paren en viertallen te splitsen 
en de bestuursfunctie los te maken van de uitvoerende functie. 
 
Bestuurslid DKL 
 
Dit jaar loopt de tweede termijn af van ons bestuurslid Wolf Tostmann. Hij is binnen het 
bestuur met name verantwoordelijk voor de contacten met onze wedstrijdleiders Eric van 
Dijk en Erik van Egmond. Wolf heeft aangegeven dat hij niet voor een derde termijn gaat, 
wat wij betreuren, maar respecteren. 
 
Het district is derhalve op zoek naar een bestuurslid die affiniteit heeft met 
wedstrijdleiding, bij voorkeur iemand met minimaal een CLB opleiding. Een uitgebreide 
beschrijving van de functie staat op onze website (klik hier om de pdf te openen). 
Bestuursvergaderingen zijn niet meer met koffie en appeltaart op locatie, maar online via 
Skype. Minder gezellig, wel een stuk efficiënter. 
 
DKL viertallen 
 
Eric van Dijk, onze DKL viertallen (DKLv), heeft aangegeven dat hij gaat stoppen. Ook die 
beslissing betreuren wij. Wij zoeken dus een DKLv: belangrijkste taak is het organiseren 
van de viertallen competitie in ons district. 



 
Heb je interesse en wil je meer informatie over deze functie? Dan kun je contact opnemen 
met Eric van Dijk (06-19939694). Hij kan je precies vertellen wat het in de praktijk inhoudt. 
Maar in ieder geval moet je denken aan: 
  

 Samen met Erik van Egmond de bridgekalender van het district opstellen voor het 
nieuwe seizoen. 

 De gehele competitie organisatie: indeling, centrale dagen, wedstrijdleiders, 
protesten, reglementen en uitslagen verwerken. 

 
De benoeming van beide functionarissen komt in de eerstvolgende ALV (gepland 25 
september) op de agenda te staan. Eventueel zijn beide functies te combineren. Onze 
voorkeur gaat echter uit naar een splitsing van de taken en verantwoordelijkheden. 
 
Wil je eerst wat meer weten over het reilen en zeilen van het district en het bestuur? 
Neem dan svp contact op met de voorzitter van het district: Kenneth Smit (06-50652011). 
 
  

 

 

Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je lid bent van een club in District Den Haag e.o 
Via mijnNBB kun je zelf beheren welke nieuwsbrieven je wil ontvangen. Dat is de enige plek waar je je 

voorkeur over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen wens kunt instellen. 
Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar secretarisdistrictdenhaag@gmail.com. 

 

   

 
 


