
Op 24 okt. 2021 om 21:08 heeft Henk van der Velde <henk@henkvandervelde.nl> het 
volgende geschreven: 

  
Goedenavond, 
  
  
Het afgelopen jaar heb ik me ingezet als lid van de ledenraad. In deze periode heb ik zowel de leden 
als het bestuur als enthousiast, betrokken en gepassioneerd ervaren. Onze liefde voor het IJslandse 
paard verbindt ons. Dit is de basis voor onze fokkerij en de ontwikkeling van de sport.  De voorzitter 
van onze vereniging is bij uitstek de persoon om deze rode draad te bewaken en uit te dragen. Om 
mensen te verbinden. Om het plezier in ons IJslandse paard te stimuleren en het IJslandse vuur in 
ons aan te wakkeren. Een uitdagende functie die ik graag met twee handen aan zou pakken.   
  
Langs deze weg stel ik me dan ook kandidaat voor de positie van voorzitter van onze vereniging 
NSIJP.  
Vijf leden steunen mijn kandidaatstelling: 

• Annet van Doesburg 
• Bram van Steen 
• Pieter de Gouw 
• Daja van Nunen 
• Brenda Hoogelander 

De betreffende steunbetuigingen heb ik als bijlage bijgevoegd. 
  
Zelf rijd ik recreatief op mijn IJslandse paarden en ben regelmatig te vinden op IJsland. Voor meer 
achtergrondinformatie verwijs ik jullie graag naar LinkedIn en www.henkvandervelde.nl 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Henk van der Velde 
Postiljonstraat 8 
5374 RG. Schaijk 
  
  
  
  
Van: Annet van Dijk <annetcvandijk@gmail.com> 
Datum: zaterdag, 23 oktober 2021 om 09:11 
Aan: Henk van der Velde <henk@henkvandervelde.nl> 
Onderwerp: Kandidaatstelling voorzitter 

Goedemorgen Henk, 
 
Bij deze: 
 
Hierbij steun ik als lid van het NSIJP Henk van der Velde mbt zijn kandidaatstelling als 
voorzitter van onze vereniging.  
 
Annet van Doesburg 
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Van: Bram van Steen <a.l.d.vansteen@gmail.com> 
Datum: zaterdag, 23 oktober 2021 om 10:06 
Aan: Henk van der Velde <henk@henkvandervelde.nl> 
Onderwerp: Voordracht voorzitter NSIJP 

Geacht bestuur, 
  
hierbij wil ik u meedelen dat ik de kandidaatstelling van Henk van der Velde voor de positie 
van voorzitter van het NSIJP van harte steun. Ik heb Henk leren kennen als iemand die 
buitengewoon enthousiast, recht door zee en daadkrachtig is, maar ook in staat is om rust 
en overzicht te bewaren waar anderen dreigen hun hoofd te verliezen. Bovendien denk ik 
dat hij, vanuit zijn passie en bevlogenheid voor IJsland en de IJslander, buitengewoon goed 
in staat zal zijn de verschillende interessegebieden van onze vereniging met elkaar te 
verbinden.  
  
Vriendelijke groeten, 
Bram van Steen 
  
  
Van: Daja van Nunen <dajavannunen@gmail.com> 
Datum: zaterdag, 23 oktober 2021 om 17:01 
Aan: Henk van der Velde <henk@henkvandervelde.nl> 
Onderwerp: Voorzitterschap NSIJP 

Geacht bestuur, 
  
Hierbij wil ik de kandidaatstelling van Henk van der Velde voor de positie van voorzitter voor 
het NSIJP ondersteunen.  
Ik vind het belangrijk dat het voorzitterschap gedragen wordt door iemand die onafhankelijk 
is, zodat belangenverstrengeling voorkomen kan worden. Ik denk dat Henk deze rol goed op 
zich kan nemen.   
  
Met vriendelijke groet, 
Daja van Nunen 
  
Van: Brenda Hoogelander <brendahoogelander@gmail.com> 
Datum: zondag, 24 oktober 2021 om 18:17 
Aan: Henk van der Velde <henk@henkvandervelde.nl> 
Onderwerp: Steun kandidaatstelling voorzitterschap NSIJP 

Graag wil ik hierbij mijn steun uitspreken voor de kandidaatstelling van Henk van der Velde 
voor de positie als voorzitter van de NSIJP. 
Naast zijn liefde voor het IJslandse paard en de IJslandse cultuur is hij sociaal, gedreven en 
kan mensen verbinden.  
  

mailto:a.l.d.vansteen@gmail.com
mailto:henk@henkvandervelde.nl
mailto:dajavannunen@gmail.com
mailto:henk@henkvandervelde.nl
mailto:brendahoogelander@gmail.com
mailto:henk@henkvandervelde.nl


  
Met vriendelijke groet, 
  
Brenda Hoogelander 
  
  
Van: Pieter de Gouw <pieter@pieterdegouw.com> 
Datum: zaterdag, 23 oktober 2021 om 09:14 
Aan: Henk van der Velde <henk@henkvandervelde.nl> 
Onderwerp: Steun kandidaatstelling 

Hierbij steun ik als lid van het NSIJP Henk van der Velde mbt zijn kandidaatstelling als 
voorzitter van onze vereniging.  
  
Hartelijke groet, 
Pieter de Gouw 
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