INTERVIEW met SNOWPRO’s voorzitter NICKY BROOS
Vraag 7 is de aanleiding van dit interview. Een uitgebreider verhaal is echter op zijn plaats.
1. Nicky, skiën is al lang een belangrijk onderwerp in je leven. Hoe is dat zo
gekomen?
Als klein kind met pa en ma naar Sankt Johann in Tirol en dat elke zomer en winter
heeft mij zolang ik me kan herinneren een ‘thuis’ gevoel opgeleverd.
De bergen zijn mijn tweede thuis, heb al vaak gedacht dat het zo moet zijn dat ik er in
een vorig leven geleefd moet hebben anders kan dat zo niet voelen.
In combinatie met mijn karakter eigenschap van mensen willen pleasen is de fundatie
gelegd.
2. Het is, denk ik, wel bekend maar toch, wat is je huidige rol in het skiën?
Ik ben eigenaar van twee sneeuwcentra, Skidôme Rucphen en Terneuzen en geef in
het dagelijks leven leiding aan het management team dat deze twee centra runt.
Voorzitter van Snowpro’s op bestuurlijk vlak.
3. Wat is SNOWPRO’s en wat doen jullie?
Het is primair een belangenvereniging, dat is niet het gemakkelijkste deel maar naar
mijn mening wel het belangrijkste. Anderszins dienen we ook een kenniscentrum te
zijn waar kennis vandaan gehaald kan worden en dat zelf ook kennis dient te
vergaren.
Op dit moment zijn we het meest aan het werk met het verbeteren van onze taken op
basisniveau. Daar ben ik redelijk tevreden over; dat gaat behoorlijk de goede kant op.
Aansluitend gaan we het kennisdeel verbeteren en pas als ook dat naar wens van
onze leden verloopt zullen we met eventuele nieuwe ‘zaken’ aan de slag gaan.
4. Waarom wilde je voorzitter van SNOWPRO’s worden, want je hebt een drukke
baan?
Ik ben van mening dat de voorzitter van een landelijke belangenvereniging als
SNOWPRO’s iemand moet zijn die persoonlijke belangen opzij kan zetten en een
landsbelang ziet en kan en wil dienen. Naar mijn mening kan ik dat en op die manier
kan ik inhoud geven aan mijn levensmissie ‘wintersport in Nederland populariseren
en naar een hoger niveau brengen’.
5. Je bent eigenaar van 2 skibanen, Rucphen en Terneuzen. Je bent raadslid
van de gemeente Steenbergen. Je hebt een gezin met vrouw en kinderen. Hoe
kun je dat managen?
Het raadslidmaatschap ivan de Gemeente Steenbergen doe ik omdat we daar
wonen. En je vergeet ons bedrijf In Roosendaal, Indoor Skydive Roosendaal.
Monique en ik werken beiden graag en veel, dat klopt – maar dat hoort een
ondernemer te willen doen. We hebben het geluk dat we op alle drie de bedrijven een
goed management team hebben waarmee de samenwerking bijzonder goed is.
Anders was het niet zo gemakkelijk. Ik ben een goede teamspeler, maar heb wel
altijd de aanvoerdersband aan.
6. Wat heb je bij het bestuur van SNOWPRO’s kunnen bewerkstelligen?
De autonomie van onze vereniging is sterker geworden de laatste twee jaar, we
houden meer onze eigen lijn aan en we zijn er in geslaagd om een paar van onze
basistaken naar een acceptabel niveau te krijgen.

We zijn een kleine vereniging met een beperkt budget, dan nog moeten we immer
proberen alles wat we moeten doen zo goed mogelijk uit te voeren.
7. Kun je iets vertellen over de nieuwe plannen met de Opleidingen en een
nieuw Leerplan?
Als vereniging hebben we deze commissies statutair.
In de afgelopen jaren is er door ontwikkelingen en omstandigheden in onze
marktsector binnen onze vereniging te weinig aandacht voor geweest.
Ik ben van mening dat wij deze commissies eigenlijk altijd kwalitatief in stand moeten
houden en van een meerjarenplanning moeten voorzien.
Nadrukkelijk wil dat niet direct zeggen dat we deze zaken als vereniging direct ‘weer’
helemaal zelf gaan doen, echter moeten we er wel op voorbereid zijn en het
eventueel kunnen oppakken als we dat nodig achten en of wensen.
Ik acht het wenselijk deze commissies ‘nieuw leven in te blazen’ en ze een plan te
laten maken dat ter goedkeuring aan het bestuur en vervolgens aan de ALV wordt
aangeboden.
8. Hoe lang denk je je voorzitterschap nog vol te houden?
Primair is het aan de leden om mij in functie te houden.
Als die van mening zijn dat ik het belang van de leden voldoende dien op de wijze
waarop ik dat doe dan ben ik van mening dat het na maximaal 5 jaar over dient te zijn
omdat er altijd nieuwe ‘schwung’ ingebracht moet blijven worden. Een en ander wil
niet zeggen dat langer blijven niet mogelijk is, maar dat zien we dan weer wel.
Veel succes gewenst met je werk en je leven.
Nol van Oss

