Ronnie K. Anderson, Position 5
Ballot Position 1

Children:
Two sons

Occupation:
Vice President, McGriff, Seibels &
Williams

College/Degree:
Bachelor of Science Texas A&M University

Years lived in Klein ISD:
Since 1974

Mr. Anderson was first elected in 2009 and is currently serving in his fourth term on the Klein ISD Board of Trustees.
A resident of Klein since 1974, Ronnie attended Klein schools and graduated from Klein High School where he met his wife Tracie.
He earned his Bachelor of Science degree from Texas A&M University. Ronnie is a Vice President at McGriff, Seibels & Williams.
Ronnie and his wife, who have two sons, serve as youth bible study leaders at Faithbridge Church. Ronnie also served as a lay
elder at Faithbridge for seven years. He currently coaches showcase select baseball, high school prep baseball, youth select baseball, and has coached Upward basketball and Klein Broncos football.
Ronnie is a board member for the Make-A-Wish Foundation/King of Swing Charities, and serves as a community board member
at large on the Phoenix District Committee for the Boy Scouts of America, and is a Ministry Leader for Fellowship of Christian
Athletes.

Ronnie K. Anderson, Posición 5
Posición 1 en la boleta

Hijos:
Dos hijos

Ocupación:
Vicepresidente de McGriff, Seibels
& Williams

Universidad/Título:
Licenciado en Ciencias - Texas A&M
University

Años de residencia en Klein
ISD:
Desde 1974

El Sr. Anderson fue electo por primera vez en 2009 y en la actualidad está cumpliendo su cuarto mandato en la Junta de Síndicos
del Klein ISD.
Residente en Klein desde 1974, Ronnie asistió a escuelas de Klein y egresó de la escuela preparatoria Klein en donde conoció a
su esposa Tracie. Obtuvo su licenciatura en Ciencias en la Texas A&M University. Ronnie es un vicepresidente de McGriff, Seibels &
Williams.
Ronnie y su esposa, quiénes tienen dos hijos, colaboran como encargados de estudios bíblicos de jóvenes en la iglesia de Faithbridge. Ronnie también trabajó como presbítero laico en Faithbridge por siete años. Actualmente es entrenador de béisbol de
exhibición de Select, béisbol de Prep de escuela preparatoria, béisbol juvenil de Select, y fue entrenador de baloncesto de Upward
y fútbol con los Broncos de Klein.
Ronnie es miembro de la junta de la Fundación Make-A-Wish de King of Swing Charities, y trabaja como miembro general de la
junta de la comunidad en el Comité del Distrito de Phoenix para los Niños Exploradores de América, y es un líder ministerial de la
congregación de atletas cristianos.

Ronnie K. Anderson, 職位 5
選票職位1
子女：
兩個兒子
職業：
副主席，
McGriff, Seibels & Williams
大學／學位:
科學學士 - Texas A&M大學
多年在Klein獨立學區生活
自1974年

Anderson先生於2009年初次當選Klein獨立學區理事會，目前已任期4年。
自1974年正式成爲Klein的居民後，Ronnie進入Klein的學校讀書，隨後畢業與Klein高中
並認識了現在的太太Tracie。他隨後取得了Texas A&M大學的科學學士學位。Ronnie是
McGriff, Seibels & Williams的副主席。
育有二子的Ronnie和他的太太也是Faithbridge教堂青年聖經研讀主席。Ronnie已任
Faithbridge教堂的平信徒長老7年了。現為精選棒球隊，高中組棒球隊，青年組棒球隊
教練以及指導Upward籃球隊和 Klein Broncos足球隊。
Ronnie是Make-A-Wish許願基金會以及King of Swing慈善組織的董事會成員，也是美國
童子軍Phoenix區下的社區委員會成員，基督教運動員團契的部門領導。

Ronnie K. Anderson, Vị Trí 5
Vị Trí Lá Phiếu 1
Con:
Hai con trai
Nghề Nghiệp:
Phó Chủ Tịch, McGriff, Seibels
& Williams
Đại Học/Bằng Cấp:
Cử Nhân Khoa Học - Đại Học
Texas A&M
Số năm sống tại Klein ISD:
Từ năm 1974

Ông Anderson được bầu lần đầu tiên vào năm 2009 và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tư tại
Ban Quản Trị Klein ISD.
Là một cư dân của Klein từ năm 1874, Ronnie theo học tại các trường học tại Klein và tốt nghiệp Trung Học Klein, nơi ông gặp vợ mình, bà Tracie. Ông có bằng Cử Nhân Khoa Học của
Đại Học Texas A&M. Ronnie là Phó Chủ Tịch McGriff, Seibels & Williams.
Ronnie cùng vợ mình có hai người con trai; họ là những nhà lãnh đạo nghiên cứu kinh thánh
cho thanh thiếu niên tại Nhà Thờ Faithbridge. Ronnie cũng đã phục vụ với vai trò là mục sư tại
Faithbridge trong bảy năm. Hiện tại, ông là huấn luyện bóng chày tuyển chọn trình diễn, bóng
chày trung học, bóng chày tuyển chọn thanh niên, và huấn luyện bóng chày Upward và bóng
bầu dục Klein Broncos.
Ronnie là thành viên hội đồng Make-A-Wish Foundation/King of Swing Charities, và là ủy viên
hội đồng công cộng toàn khu vực tại Ủy Ban Hội Nam Hướng Đạo Mỹ Quận Phoenix, và là
Lãnh Đạo Mục Sư Đoàn của Hội Vận Động Viên Ki-tô.

