Aan:

de leden van de ledenraad NSIJP

Van:

bestuur NSIJP

Datum:

29 oktober 2018

Betreft:

voordracht bestuursleden

Geachte leden van de ledenraad,

Het bestuur van het NSIJP heeft het genoegen u een voordracht te doen voor het verkiezen van 2
nieuwe bestuursleden en het voordragen van een voorzitter voor het bestuur.
Het NSIJPbestuur bestaat op dit moment uit:
•
•
•
•
•

Bert den Uijl – voorziter a.i / sportcommissaris
Lieke van Poucke – secretaris en tijdelijk aandachtsgebieden Jeugd en PR
Jacob Jan Rijnberg – penningmeester + begrazingen
Carla Kemme – stamboeksecretaris / fokkerij
Ada Kramer – educatie en recreatie

Nieuwe bestuursleden
Al een hele tijd bestaat er binnen het bestuur de wens om versterking te krijgen zodat er meer
aandacht besteed kan worden aan PR. Hiermee kunnen we de vereniging en het IJslandse paard goed
neerzetten en onze leden nog beter van informatie voorzien.
Tegelijkertijd is gebleken dat er behoefte is aan meer verbinding tussen het aandachtsgebied jeugd
en het bestuur. Met grote inzet van de jeugdcommissie is bijna twee jaar zonder jeugdcommissaris
vorm gegeven aan jeugdactiviteiten en dat is ook goed gelukt, in de praktijk miste echter soms de
directe afstemming met / binnen het bestuur. Ook door de jeugdcommissie zelf is geconstateerd, dat
contact en nauwe samenwerking van essentieel belang is voor een gezond verenigingsverband.
Het bestuur is daarom erg blij dat deze zomer twee belangstellenden zich gemeld hebben voor een
bestuursfunctie en die daarbij zich ook graag willen inzetten op de terreinen van respectievelijk PR en
Jeugd. Het gaat om Anne Brackmann en Stella Timmermans. Inmiddels hebben zowel Anne als Stella
enkele vergaderingen meegedraaid en het bestuur vindt deze beide kandidaten een waardevolle
aanvulling voor het bestuur. Anne en Stella stellen zich hierbij voor.
Anne Brackmann
Nog niet zo heel lang, sinds twee jaar, ben ik actief in de IJslanderwereld. Sinds ik mijn eerste paard
heb gekocht is mijn liefde en enthousiasme voor dit ras zo enorm gegroeid, dat ik merk dat ik dat
niert meer voor me wil en kan houden. Het krachtige, gevoelige, sensitieve en eerlijke karakter van
een IJslander maakt het samenzijn een unieke en soms ook confronterende ervaring, iedereen gun ik
om dat mee te maken. Zonder het NSIJP zou dit niet mogelijk zijn, de vereniging zorgt voor het ras en
voor vele activiteiten rondom het paard. En als ik daar al lid van de PRcommissie / bestuurslid zelf

een steentje aan kan bijdragen zou dit echt geweldig zijn. Op dit moment ben ik 22 jaar en werk ik
onder andere als pianist, pianolerares en steeds vaker ook als inrijder/trainer van paarden.

Stella Timmermans
Als jeugdige-af wil ik graag iets terug doen voor deze groep en het op een hoger plan brengen. Als ik
terug kijk naar mijn ‘jonge jaren’ dan zie ik de leuke tijd van vrienden maken, je grenzen verleggen,
vol op genieten en meer te leren van en over onze IJslander wereld. Om deze vereniging in stand te
houden moet er natuurlijk gedacht worden aan opvolging. Een bekend gezegde is ‘de jeugd heeft de
toekomst’ en daar moet mijns inziens ook naar gehandeld worden. Graag wil ik meer aandacht
besteden aan de groep die weg valt in ‘het gat’, de groep tussen 18 en 26 jaar. Daarnaast blijft er veel
aandacht gaan naar de gehele breedte van de jeugdleden door middel van de jeugddagen, een
meerdaagse, het Young Leader event en wellicht een mannenweekend. Als jeugdcommissaris wil ik
mij hard maken voor bovengenoemde zaken en daarnaast de communicatie tussen het bestuur en
de jeugd. Ook is het voor mij van belang dat er een prettige samenwerking is tussen de
jeugdcommissie en de sportcommissie zodat ook daar de jeugd meer gaat leven en we kunnen
werken aan de toekomst. Inmiddels ben ik 24 jaar en bezig met mijn master biomedische
wetenschappen aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Naast mijn studie ben ik nog altijd vol
passie bezig met het IJslands paard en ben inmiddels trainer/instructeur wedstrijd sport en jonge
paarden.

Vanwege de gewenste versterking en de goede klik met beide kandidaten vraagt het bestuur daarom
de leden van de ledenraad om als bestuursleden te benoemen:
•
•

Anne Brackmann
Stella Timmermans

Invulling voorzitterschap
Op dit moment vervult Bert den Uijl de voorzittersfunctie op interimbasis. Met de ledenraad is
tijdens de vergadering van mei afgesproken dat het bestuur verder zou zoeken naar een geschikte
voorzitterskandidaat zodat in de vergadering van november een definitieve voorzitter benoemd kan
worden.
In de afgelopen maanden is vanuit het bestuur gekeken hoe deze opdracht het beste invulling kan
krijgen. Leden zijn benaderd voor ideeën en er zijn kandidaten gepolst. Dit leverde niet direct
resultaten. Tegelijkertijd heeft het huidig bestuur veel tijd en energie geïnvesteerd in het tot stand
brengen van een goede samenwerking en teamspirit. Zeker met de beoogde aanvulling van de
nieuwe bestuursleden Anne en Stella is er een bestuursteam ontstaan dat goed met elkaar
samenwerkt, elkaar aanvult waar nodig en waar een goed evenwicht bestaat tussen oud en nieuw,
jong en oud, inhoudelijk betrokken en generalist. Gezamenlijk zijn we goed geworteld in en
verbonden met de verschillende disciplines binnen de vereniging, in staat om een positieve sfeer
neer te zetten en kunnen we het besturen op een slagvaardige manier oppakken.
Met dit in ons achterhoofd, waarbij we veel waarde hechten aan het functioneren als team en het
behouden van de gewenste slagvaardigheid, stellen wij voor om Bert den Uijl vast te benoemen tot
voorzitter. Hij zal die functie blijven combineren met de functie van sportcommissaris. Uiteraard

vraagt dit een goede taakverdeling tussen de bestuursleden. Met de versterking zien wij daar goede
mogelijkheden voor en kunnen we optimaal gebruikmaken van wat we als bestuursleden te bieden
hebben om samen de vereniging goed te besturen.

